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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3124/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 394/2549
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 8ษ-0499 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 9ท-4012 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ 2546 เวลา 21.50 นาฬิกา นาย ช. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตาม
ถนนศรีนครินทรจากเทพารักษมุงหนาไปปากน้ํา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณจุดกลับรถไดมีนาย ค. ขับ
รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเปลี่ยนชองทางมาตัดหนารถฝายผูเสนอขอพิพาทอยางกะทันหัน จึงไดเฉี่ยว
ชนกับรถฝายผูเสนอขอพิพาท หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนไดสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของผู ขั บ ฝ า ยคู ก รณี จึ ง ได เ ปรี ย บเที ย บปรั บ ไปแล ว ต อ มาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า รถคั น ที่ รั บ
ประกันภัยไปจัดซอมเสียคาใชจายเปนเงิน 62,800 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 67,510 บาท
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า หากคู ก รณี จ ะต อ งรั บ ผิ ด ก็ รั บ ผิ ด ไม เ กิ น วงเงิ น 300 บาท
ประเด็ น ข อ พิ พ าทจึ ง มี ว า คู ก รณี จ ะต อ งชดใช ค า เสี ย หายให ผู เ สนอข อ พิ พ าทเพี ย งใดเมื่ อ ได จ า ย
คาเสียหายใหผูเสียหายรายอื่นๆ ไปแลว
คูกรณีมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ฝายคูกรณีมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวาคูกรณีเปนผูรับ
ประกันภัยรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2804 สมุทรสงคราม ไวในประเภท 3 โดยมีวงเงิน
คุมครองความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 600,000 บาท ตอ 1 ครั้ง ดังขอมูลซึ่งพริ้นทจาก
หน า ตารางกรมธรรม ใ นคอมพิ ว เตอร เ อกสารหมาย ค.1 ในอุบัติ เ หตุร ายพิพ าทนี้ ร ถคันที่คู กรณีรั บ
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ประกันภัยไวไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 8 ราย รวมทั้งผูเสนอขอพิพาท
ทั้งสองนี้ดวยกลาวคือ
ทรั พ ย สิ น ที่ เ สี ย หายรายที่ 1 เป น รถยนต โ ดยสารประจํ า ทางปรั บ อากาศสาย 528
หมายเลขทะเบียน 13-5074 กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ว. จํากัด ผูเอาประกันภัย คูกรณีจายคา
เสียหายใหแกผูเอาประกันภัยรถคันดังกลาวไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 เปนเงิน 13,700 บาท ดัง
เอกสารหมาย ค.2
ทรัพยสินที่เสียหายรายที่ 2 เปนรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน บง-8985 รอยเอ็เ
ของนาง อ. คูกรณีจายคาเสียหายใหเจาของรถไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 เปนเงิน 4,000 บาท ดัง
เอกสารหมาย ค.3
ทรัพยสินที่เสียหายรายที่ 3 เปนหมอแปลงเสาไฟฟา สายไฟฟาแรงสูงและสายไฟฟา
แรงต่ําและอื่นๆ รวมเปนเงิน 662,118.16 บาท ดังหนังสือของการไฟฟานครหลวงแจงใหคูกรณีชําระ
คาเสียหายใหคูกรณีขอลดคาเสียหาย การไฟฟานครหลวงเจาของทรัพยสินที่เสียหายจึงยื่นฟองบริษัท
คูกรณีตอศาลแพงตามคดีหมายเลขดําที่ ……/2547 เรียกรองใหใชคาเสียหายรวมทั้งสิ้น 666,401 บาท
ในระหวางการพิจารณาบริษัทคูกรณีไดเจรจาตอรองกับโจทกตกลงกันใหใชคาเสียหาย 537,000 บาท
ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 และคูกรณีนําเงินไปวางศาลเพื่อ
ชําระใหโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังเอกสารหมาย ค.4
ทรัพยสินที่เสียหายรายที่ 4 เปนรานคาขายของชําของนาย ว. คาเสียหาย 5,000 บาท
คูกรณีจายใหแกนาย ว. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2546 ดังเอกสารหมาย ค.5
ทรั พ ย สิ น ที่เ สี ย หายรายที่ 5 เป น ทรั พย สิ น ของสถานี บ ริก ารน้ํ า มั น เอสโซ ของห า ง
หุนสวนจํากัด บ. คูกรณีจายคาเสียหายให 40,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ดังเอกสารหมาย ค.6
รวมเงินที่ไดจายใหแกผูเสียหาย 5 ราย ดังกลาวไปเปนจํานวน 599,700 บาท
บริษัท ทศท. คอปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเปนโจทกฟองผูขับขี่รถ เจาของรถผูเปน
นายจาง ผูประกอบการขนสงและบริษัทคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยรถเปนจําเลยตอศาลแขวงพระ
นครเหนือ ตามคดีแพงหมายเลขดําที่ …../.2547 ดังสําเนาคําฟองตามเอกสารหมาย ค.7 คูกรณียัง
ไมไดจายคาสินไหมทดแทนใหเพราะคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล และคูกรณีไดแจงแกผู
เอาประกันภัยใหรับผิดชอบในคาเสียหายรายดังกลาวเอง เพราะคูกรณีไดจายคาสินไหมทดแทนไป
เกือบเต็มวงเงินประกันภัย 600,000 บาท
ผูเสียหายที่ยังไมไดเรียกรองคาเสียหายมามีอีก 1 ราย และผูเสียหายอีก 2 รายก็คือผู
เสนอขอพิพาททั้งสองนี้
ผูเสนอขอพิพาทไมขอสืบพยาน แตไดยื่นคําแถลงการณปดขอพิพาท
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา ขอเท็จจริงฟงไดตามที่คูกรณีนําสืบโดยผูเสนอขอพิพาทมิได
สืบหักลางวา จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไวกับคูกรณีเปนเงิน 600,000 บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง คูกรณี
ไดจายคาสินไหมทดแทนไปแลว 599,700 บาท เหลือจํานวนเงินซึ่งเอาประกันไวอีกเพียง 300 บาท
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 5 บัญญัติวา ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี
บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริตและมาตรา 6 บัญญํติวา ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลทุกคนกระทํา
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การโดยสุจริต เมื่อไมปรากฏวาการที่คูกรณีชําระคาสินไหมทดแทนไปแลวนั้นไดกระทําโดยไมสุจริตแต
อย า งใด และเหลื อ จํ า นวนเงิ น ซึ่ ง เอาประกั น ภั ย ไว อี ก เพี ย ง 300 บาท คู ก รณี ไ ม ต อ งรั บ ผิ ด ชดใช
ค าเสียหายเกินจํ า นวนเงินซึ่ง เอาประกันภั ยไวนั้ น ที่ผู เสนอข อพิ พ าทแสดงความเห็ นไววา ในการ
ปฏิบัติการชําระหนี้แกผูไดรับความเสียหาย 8 รายนี้คูกรณีจะตองดําเนินการตามมาตรา 300 และ 302
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น เห็นวา ในระหวางผูเสียหายอีก 6 รายกับผูเสนอขอพิพาท
ทั้งสองนี้ไมไดเปนเจาหนี้รวมกัน และการชําระหนี้คือคาสินไหมทดแทนรายนี้ไมเปนการอันจะแบงกัน
ชําระหนี้มิได การปฏิบัติการชําระหนี้แกผูเสียหายเหลานี้จึงไมอยูในบังคับแหงมาตราทั้งสองคันดังกลาว
นั้น คูกรณีคงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาททั้งสองเพียง 300 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาททั้งสอง 300 บาท (สามรอย
บาทถ ว น) พร อมด ว ยดอกเบี้ยในอัต รารอยละ 7.5 ต อป จากเงินตนจํานวนดังกลาวนับ แตวั นที่ 23
เมษายน 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท
ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3285/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 409/2549
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2546 เวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา นาย พ. ไดขับรถยนตบรรทุกหมายเลขทะเบียน
81-2479 กาญจนบุรี ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมาตามถนนวงแหวนตะวันตกจากทางตาง
ระดับบางปะอินมุงหนาไปทางลาดหลุมแกว โดยขับไปในชองเดินรถที่ 1 นับจากซาย ไดมีนาย ส. ซึ่ง
ขับรถยนตบรรทุกหกลอหมายเลขทะเบียน 80-9432 ปทุมธานี คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไปใน
ชองเดินรถที่ 2 ไดขับรถดวยความเร็วสูงทําใหไมสามารถหามลอไดทัน รถฝายคูกรณีไดพุงเขาชนทาย
รถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ปง-999 กรุงเทพมหานคร เปนเหตุใหรถฝายคูกรณีเสียหลักพุงมาชน
รถฝายผูเสนอขอพิพทตกลงขางทางไดรับความเสียหาย พนั กงานสอบสวนไดตรวจที่เกิดเหตุและ
สอบสวนแลว เห็นวา นาย ส. เปนฝายขับรถโดยประมาทและไดเปรียบเทียบปรับ ผูเสนอขอพิพาทได
จัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวแลวโดยเสียคาใชจายไป 178,500 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอา
ประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีไมยอมชดใชให ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 178,500 บาทพรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมี
เพียงใดและผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย น. ผูชวยหัวหนาแผนกราคาเปนพยานวา
รถยนตบรรทุกคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถยนตบรรทุกคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวเสีย
หลักมาชนจนตกลงไปลมตะแคงซายอยูที่ขางทาง รถฝายผูเสนอขอพิพาทจึงไดรับความเสียหายมากจน
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ขับเคลื่อนไมได ตองจางรถยกมายกลาก ในคืนที่เกิดเหตุนั้น นาย ว.พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผู
เสนอขอพิพาทไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดจดถอยคําของนาย พพ. ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาท
ไวในรายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุหมาย ส.1 โดยจดรายการความเสียหายไวดวยรูปถายรถมีดังรูป
ถายหมาย ส.2 ผูเอาประกันภัยขอนํารถไปซอมที่อูวิเชียร อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตองจางรถ
ยกลากจากที่เกิดเหตุไปยังอูโดยเสียคาจาง 7,000 บาท แตผูเสนอขอพิพาทยอมรับผิดชอบเพียง
ครึ่งหนึ่งเปนเงิน 3,500 บาท โดยจายใหเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2546 ดังเอกสารหมาย ส.3 อูยื่นใบเสนอ
ราคามาดังเอกสารหมาย ส.4 โดยเสนอคาแรงมา 37,800 บาท คาอะไหล 45,429 บาท รวมทั้งสิ้น
83,229 บาท โดยที่ยังตรวจสอบอะไหลในหัวเกงไมได เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคา
ผลที่สุดตกลงกันในราคา 65,000 บาท ทั้งนี้โดยไมรวมคาแรงและคาอะไหลหากตรวจพบเพิ่มเติมอีก
ในระหวางการซอมอูตรวจสอบเครื่องยนตภายในหัวเกงพบความเสียหายที่จะตองซอมหรือเปลี่ยน
อะไหลดวย ไดยื่นบิลเงินสดหมาย ส.5 มาแทนใบเสนอราคาเพิ่มเติม เปนคาแรงและคาอะไหลรวม
197,207 บาท เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาไวเปนคาแรง 8,700 บาท คาอะไหล
104,400 บาท รวมเปนเงิน 113,100 บาท แตเจรจากันอีกครั้งแลวเหลิ 110,000 บาท เมื่อรวมกับราคา
ที่ควบคุมไวครั้งแรกแลวเปนเงิน 175,000 บาท เมื่อซอมรถแลว ผูเสนอขอพิพาทจายเงินคาซอมรถ
175,000 บาท ใหตัวแทนของผูเอาประกันภัยนําไปจายใหแกอูเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ดังเอกสาร
หมาย ส.7
ฝ า ยคู ก รณี มี น าย ก. หั ว หน า แผนกอะไหล เป น พยานทั ก ท ว งค า เปลี่ ย นอะไหล 2
รายการ
ไดพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหทดแทนแลว สวน
อะไหลซึ่วคูกรณีทักทวงนั้น รายการแรกคือ ขอเหวี่ยงฮีโน ที่เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทคุมราคาไว
42,000 บาท พยานคูกรณีวาตามรูปถายหมาย ส.2 รูปที่ 9 และ 10 จะเห็นไดวาขอเหวี่ยงนี่ไดรับความ
เสียหายไมถึงชนาดที่จะตองเปลี่ยนอะไหล แตจัดซอมไดในราคาคาซอมเพียง 3,000 บาทเทานั้น ขอ
เหวี่ยงนี้เปนของที่ใชแลวซึ่งคุมราคาไวสูงเกินไป ถึงหากจะซื้ออะไหลในจังหวัดกาญจนบุรี ก็ควรมีราคา
ไมเกิน 38,000 บาท เอกสารหมาย ส.5 เปนบิลเงินสดซึ่งอู ว. เปนผูออก ไมใชใบเสร็จรับเงินของราน
ขายอะไหล ราคาที่แสดงไวจึงไมถูกตองตรงกับความเปนจริง ไดพิจารณาแลวเห็นวา เหตุผลดังที่พยาน
ของคู ก รณี ชี้ แ จงนั้ น น า รั บ ฟ ง แต เ ห็ น ว า จากพฤติ ก าราณ ข องอุ บั ติ เ หตุ ร ายนี้ ก ารที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าท
เลือกใชวิธีเปลี่ยนอะไหลนั้นยังไมอาจถือวากระทําไปเกินจําเปน แตราคาอะไหลควรเปน 38,000 บาท
ดังที่พยานของคูกรณีประเมิน จึงตองหักคาเสียหายสวนนี้ออก 4,000 บาท
รายการตอไปซึ่งพยานของคูกรณีทักทวง คือ ลูกสูบโดยชี้แจงวา ตามเอกสารหมาย ส.
5 ระบุไววาเปลี่ยนลูกสูบ 6 สูบ โดยผูเสนอขอพิพาทยอมรับผิดชอบเพียง 50% ของราคา เปนราคา
ตามที่คุมไว 22,000 บาท พยานเห็นวา ลูกสูบควรจะเสียหายเพียง 2 ลูก เพราะการทํางานของลูกสูบ
นั้นคูที่อยูบนสุดเปนคูที่ไปจุดระเบิด คูที่ 2 อยูตอลงมาเปนคูที่รอขึ้นไปจุดระเบิดตอจากคูที่ 1 สวนคูที่ 3
ก็รออยูตอจากคูที่ 2 ลงไป การที่ลูกสูบเสียหายนั้น คือขณะที่ลูกสูบทํางานอยูไดเกิดอุบัติเหตุ ลูกสูบคู
บนสุดจุดระเบิดแลวถอยลงไมได คูที่ 2 ก็ไมอาจขึ้นไปจุดระเบิดเครื่องยนตก็จะทํางานเพราะลูกสูบติด
แต คู ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายก็ คื อ คู บ นสุ ด เท า นั้ น อี ก 2 คู จะไม ไ ด รั บ ความเสี ย หายด ว ย เมื่ อ ดู ต าม
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ภาพถายหมาย ส.2 รูปที่ 17 และ 18 ซึ่งแสดงใหเห็นแตรอยไหมและสึกหรอของลูกสูบในขณะที่ใชงาน
แตไมไดแสดงใหเห็นวาลูกสูบเสียหายไปทั้ง 6 ลูก รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนี้ มีอายุใช
งานนับถึงวันเกิดเหตุประมาณ 8 ปแลว เครื่องยนตยอมสึกหรอไปโดยสภาพของการใชสอยอยูแลว
เจาของไดถือโอกาสใหเปลี่ยนอะไหลเหมือนกับยกเครื่องใหม คูกรณีควรรับผิดชอบเฉพาะคาเปลี่ยน
ลูกสูบเพียงคูแรกในราคา 7,333 บาท ขอนี้เห็นวา เหตุผลตามที่พยานคูกรณีชี้แจงนั้นมีน้ําหนักใหฟง
ตาม คูกรณีควรรับผิดตอการเปลี่ยนลูกสูบเฉพาะคูแรกในราคา 7,333 บาทเทานั้น ตองหักคาเสียหาย
สวนนี้ออก 14,667 บาท รวมแลวตองหักคาเสียหายออก 18,667 บาท คงตองชดใชใหเพียง 159,833
บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 159,833 บาท (หนึ่งแสนหา
หมื่นเกาพันแปดรอยสามสิบสามบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตน
จํานวนดังกลาวนับแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม
แทนผูเสนอขอพิพาท 2,098 บาทดวย ทั้งนี้ โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่
คูกรณีไดสําเนาคําชี้ขาดนี้
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3804/2547
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 554/2549
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ได ยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าทว า เมื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2545 เวลา 20 นาฬิ ก า นาย ณ. ได ขั บ รถยนต
หมายเลขทะเบียน 9ช-9040 กรุงเทพมหานคร ที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนในลานจอด
รถห า งเซ็ น ทรั ล พระราม 3 ชั้ น 2 ต อ มามี ผู ไ ม ท ราบชื่ อ ขั บ รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น รต-9160
กรุงเทพมหานคร ที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไปตามถนนในลานจอดรถหางเซ็นทรัลพระราม 3 ดวย
ความประมาทปราศจากความระมัดระวัง กลาวคือขณะผูขับรถคันคูกรณีรับประกันภัยกําลังถอยหลังอยู
ไมดูใหดีวามีรถแลนอยูดานหลังหรือไม เปนเหตุใหชนดานหนารถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
เสียหายตามเอกสารทายคําเสนอขอพิพาทหมายเลข 3 และ 4 ตามลําดับ ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอม
เสียคาใชจายไป 6,895 บาท ทวงถามใหคูกรณีชดใชแลว คูกรณีไมชําระ ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีใชคา
สินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 6,895 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแต
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอ
พิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกคาเสียหายสูงเกินไป ความจริงไมควรเกิน
2,000 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมีเพียงใด
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดถูกรถ
คันคูกรณีรับประกันภัยขับโดยประมาทเฉี่ยวชนไดรับความเสียหายที่ไฟสองหนาขางขวาและพัดลมแอร
แตกตามเอกสารหมาย ส.1 และภาพถายหมาย ส.3 นําเขาซอมที่อู ธ. การาจ เสียคาแรง คาอะไหล
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รวมค า ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม เป น เงิ น 6,895 บาท ตามเอกสารหมาย ส.4 และ ส.5 ชํ า ระเมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2545
คูกรณีนําสืบวา เดิมารถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายแหงเดียวคือ ไฟเลี้ยว
หนาขวาแตกตามเอกสารหมาย ค.1 และภาพถายหมาย ค.2 รถคันนี้ใชงานมาเกือบ 20 ป แลวยอม
เสื่อมสภาพ สําหรับใบพัดลมตามภาพถายหมาย ส.2 ภาพที่ 3 คูกรณีนําสืบวาไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ
ครั้งนี้ เพราะหนากระจัง กันชนหนา รังผึ้งแอรและไฟใหญหนาไมเสียหาย
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงไดความเบื้องตนวา เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2545 เวลา 20 นาฬิกา มีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยถอยหลังโดยประมาทชนรถยนตคันผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยทางดานหนาเสียหาย ปญหาวารถคันผูเสนอขอพิพาทถูกชนเสียหายเพียงใด ผู
เสนอขอพิพาทมีเอกสารหมาย ส.1 รับรองวารถเสียหาย 2 รายการ ไดแกไฟหนาขวาและใบพัดลมแอร
ผูเสนอขอพิพาทนําเขาซอมที่อู ธ.การาจ (ธ02) 2 รายการ ตามเอกสารหมาย ส.3 และ ส.4 คูกรณีนํา
สืบยอมรับวารถผูเสนอขอพิพาทเสียหายเพียง 1 รายการ คือเสื้อไฟหรี่หนาขวา สวนพัดลมไฟฟาแอร
คูกรณีโตเถียงวารถใชงานมานานกวา 10 ป พัดลมไฟฟายอมเสียหายไปตามสภาพไมใชเสียหายเพราะ
อุบัติเหตุครั้งนี้นั้น พิเคราะหเห็นวา รถคันนี้รวมทั้งแอรใชงานไดตลอดมาโดยไมปรากฏวาเสียหายจน
ถูกชนแตกหักตามภาพหมาย ส.2 ภาพที่ 3 สวนที่วาหมอน้ําเครื่องยนตและหนากระจังไมเสียหายแสดง
วาใบพัดลมเสียไปตามสภาพนั้น เห็นวารถคันคูกรณีรับประกันภัยชนถูกรถคันผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยทางดานขวา ไมไดถูกเต็มหนา เครื่องยนตและกระจังจึงไมเสียหาย เมื่อรถคันนี้ใชงานได
ดังกลาวมาจึงเห็นวาใบพัดลมอยูในสภาพดีใชงานไดจนถูกชนในครั้งนี้ หาใชเสียหายเพราะเสื่อมสภาพ
ดังคูกรณีโตแยงไม และที่ไมมีรายการความเสียหายของใบพัดลมในยหนังสือแสดงความเสียหาย ส.1
นั้น เห็นวา เหตุเกิดเวลากลางคืนพัดลมอยูภายในทําใหมองไมเห็นความเสียหายจึงไมไดระบุไว คูกรณี
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายเปนเงิน 6,457.68 บาท สวนคาภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 427 บาท ที่ผูเสนอขอ
พิพาทเรียกรองใหคูกรณีชดใชดวยนั้น เห็นวา เปนคาภาษีที่ผูเสนอขอพิพาทขอรับจากทางราชการได
ไมเปนคาเสียหายที่คูกรณีตองรับผิด
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 6,457.68 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 จนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 78/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1311/2549
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดั ง ตอ ไปนี้ ผู เ สนอข อ พิพ าทยื่ นคํ า เสนอขอ พิ พ าท มี ใ จความว า เมื่อ วัน ที่ 11 มกราคม 2546 เวลา
ประมาณ 23.50 นาฬิกา นาย ย. ไดขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ลธ-7716 กรุงเทพมหานคร ซึง่
ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวทั้งในภาคสมัครใจและตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ไปตาม
ถนนปทุมธานี-นนทบุรี จากดานแยกบางคูวัด มุงหนาไปทางแยกปทุมวิไล โดยมีนาย ก. นั่งโดยสารไป
ดวย เมื่อไปถึงบริเวณปากทางเขาวัดไพรฟา อําเภอเมืองปทุมธานี ไดมีนาย ส. ซึ่งขับรถยนตหมายเลข
ทะเบีย น ทท-4787 กรุงเทพมหานคร คั นที่คูกรณีรั บ ประกันภั ยค้ํ าจุน และรั บ ประกันภั ย ตาม พรบ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถมาตามถนนเดียวกันจากดานแยกปทุมวิไล มุงหนาไปทางแยกบางคูวัด ได
ขับดวยความประมาทโดยขับดวยความเร็วสูงล้ําเขามาในชองเดินรถของรถสวน พุงเขาชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย และทําใหนาย ย. และนาย ก. ไดรับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนได
สอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของนาย ส.และไดเปรียบเทียบปรับแลว ผูเสนอขอ
พิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวแลว โดยเสียคาใชจายไป 157,125.54 บาท และไดจายคา
รั ก ษาพยาบาลนาย ย. และนาย ก. เป น เงิ น รวม 5,553 บาท จึ ง มี สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งให คู ก รณี ช ดใช
คาเสียหายทั้งสิ้น 162,678.54 บาท ไดทวงถามแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผู
เสนอขอพิพาท 162,678.54 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีจะตอง
ชดใชคาเสียหายในการซอมรถเพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาท มีนาย พ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เมื่อ
วันที่ 11 มกราคม 2546 เวลาเกือบ 24.00 นาฬิกา นาย ย. ไดขับรถยนตกระบะคันที่ผูเสนอขอพิพาท
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รับประกันภัยไวมาตามถนนปทุมธานี-นนทบุรี จากดานแยกบางคูวัดมุงหนามาทางแยกปทุมวิไล โดยมี
นาย ก. นั่งคูมากับผูขับขี่ เมื่อมาถึงบริเวณปากทางเขาวัดไพรฟา อําเภอเมืองปทุมธานี ไดมีนาย ส. ซึ่ง
ขับรถยนตแท็กซี่ คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวมาในทิศทางตรงขาม ไดขับโดยไมระมัดระวังโดยขับล้ํา
เขามาในชองเดินรถซึ่งนาย ย. ขับอยู เปนเหตุใหชนถูกดานหนาของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความ
เสียหาย นาย ย. และนาย ก. ไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูเสนอขอพิพาทไดจาย
คารักษาพยาบาลบุคคลทั้งสองไป 5,553 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถคัน
ที่รับประกันภัยไวไปซอมที่อู ช. ซึ่งเปนอูกลางกรมการประกันภัย อูยื่นใบเสนอราคามาดังเอกสารหมาย
ส.2 โดยเสนอคาแรงมา 44,950 บาท สวนอะไหลไดจดรายการมาใหผูเสนอขอพิพาทให เจาหนาที่ของ
ผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาคาแรงไวที่ 30,560.75 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม รูปถายรถของ
ทั้ง 2 ฝายที่ถาย ณ ที่เกิดเหตุมีดังรูปถายหมาย ส.3 เมื่อซอมรถเสร็จแลวอูมาขอรับคาแรง ผูเสนอขอ
พิพาทจายให 30,560.75 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547 ดังใบเสร็จหมาย ส.
5 ผูเนอขอพิพาทซื้ออะไหลจากบริษัท ท. มอเตอรสปอรต จํากัด จายเงินเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547
รวมเปนเงิน 122,452.64 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังใบเสร็จรับเงินหมาย ส.6 จากอุบัติเหตุครั้ง
นี้ กระจกบังลมหนาแตกดวยผูเสนอขอพิพาทตองสงไปใหราน พ.กระจกรถยนตเปลี่ยนให เปนคา
กระจกและค า ฟ ล ม รวมเป น เงิ น 4,112.15 บาท โดยไม ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม จ า ยเงิ น ให ไ ปวั น ที่ 11
สิงหาคม 2546 ดังเอกสารหมาย ส.7 รวมแลวคูกรณีจะตองชดใชคารักษาพยาบาล 5,553 บาท กับคา
ซอมรถ 157,125.54 บาท ผูเสนอขอพิพาทจายเงินคาซอมรถครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547
ฝายคูกรณีมีนาย ป. ผูชวยผูอํานวยการฝายราคาของคูกรณี เปนพยานทักทวงคาซอม
รถ
ไดพิเคราะหแลว พยานของคูกรณีวาดูตามรูปถายหมาย ส.3 รูปที่ 1 แลว เห็นไดวารถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทถูกชนบริเวณหนาซาย การที่มีรองรอยถูกชนเชนนี้แมชัสซีขางซายจะไดรับความ
เสียหายก็นาจะมีความเสียหายตรงปลายดานหนาอันตรงกับจุดปะทะ อาจจะทําใหดุงไดเปนตน ซึ่งเปน
ความเสียหายที่สามารถซอมใหคืนดีไดโดยไมจําเปนตองเปลี่ยนชัสซีหนาซาย การซอมตองซอมชัสซีทั้ง
ซายและขวา คาแรงในการซอมไมเกิน 8,000 บาท ในใบเสนอราคาหมาย ส.2 มีคาแรงซอมชัสซีหนา
ซาย อยูแลว 4,000 บาท กับคาซอมชัสซีหนาขวาอีก 2,500 บาท เมื่อมีการเสียคาแรงซอมในราคา
เชนนี้แลวยิ่งแสดงวาไมมีความจําเปนตองเปลี่ยนชัสซีหนาซายซึ่งมีราคา 35,000 บาทดวย ขอนี้พยาน
คูกรณียอมรับวา ไดแตดูรูปถาย ไมไดดูตัวจริงของรถวาเสียหายเพียงใดหรือไม แมแตรายงานการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุก็ไมไดอานดู และยอมรับวาถาชัสซีเสียหายหนัก แมซอมแลวจนใชการได แตก็จะไม
อยูในสภาพที่ปลอดภัยดี ดังนี้ ความเห็นของพยานคูกรณีจึงยังไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะฟงวาผูเสนอขอ
พิพาทยอมใหเปลี่ยนชัสซีไปโดยไมจําเปน แตพยานคูกรณีวาในการเปลี่ยนอะไหลชัสซีทั้งซายขวา
จะตองเสียคาแรงในการประกอบประมาณ 3,000 บาท นั้นนารับฟง ผูเสนอขอพิพาทจายเปนคาแรง
ซอมชัสซีหนาทั้งซายขวารวม 6,500 บาท จึงตองหักคาเสียหายสวนนี้ออก 3,500 บาท พยานคูกรณี
ทักทวงตอไปวา การที่ถูกชนหนารถขางซาย อุปกรณชวงลางดานขวาไมนาเสียหายดวย จึงขอตัดคา
เปลี่ยนอะไหลเหล็กทอรชั่นบารทั้งซายขวา ปกนกลางทั้งซายขวา ปกนกบนทั้งซายขวา ช็อคอับหนา
ซายขวา ลูกหมากคันชัก คันสงหนา เหล็กยึดหนวดกุงซายขวา หนวดกุงซายขวา ลูกหมากปกนากลาง
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ซายขวา บูทปกนกซายขวา ขอนี้พยานคูกรณีก็ไมไดดูตัวจริงของรถ ไดแตดูรูปถายซึ่งถายภายนอก
ของรถ แตตามรูปถาย เห็นไดวาสวนหนาของรถฝายคูกรณีเองยังเสียหายยับเยิน หนารถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทก็เสียหายมิใชนอย ยังฟงไมไดวา อุปกรณชวงลางของรถฝายผูเสนอขอพิพาทจะไมเสียหาย
จนจําเปนตองเปลี่ยน ชิ้นสวนตางๆ ดังกลาว แตตามใบเสร็จรับเงินหมาย ส.6 รายการที่ 39 บูทปกนก
ซายขวาลงราคาวาหนวยละ 100 บาท แตราคาของ 2 หนวยกลับรวมไววา 600 บาท จึงตองตัดออก
400 บาท รวมแล ว ต อ งตั ด ค า ซ อ มรถออก 3,900 บาท คงเหลื อ 153,225.54 บาท เมื่ อ รวมกั บ ค า
รักษาพยาบาลผูประสบภัย 5,553 บาท แลวเปนเงินทั้งสิ้น 158,778.54 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 158,778.54 บาท (หนึ่งแสน
หาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทหาสิบสี่สตางค) พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตน
เงินจํานวนดังกลาว นับแตวันที่ 6 มีนาคม 2547 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม
2,087 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้
ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 836/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 1313/2549
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ธ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่ องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น วน-9605
กรุ ง เทพมหานคร คู ก รณี รั บ ประกัน ภัย รถยนต คัน หมายเลขทะเบี ย น 70-2480 ชลบุ รี เมื่ อวั นที่ 12
กุมภาพันธ 2546 เวลา 03.20 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนน
ตากสินเสียหลักแลนขึ้นไปจอดบนบาทวิถี บริเวณแยกถนนตากสินตัดกับถนนเพชรเดษม ตอมาผูขับรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถไปโดยประมาทเสียหลักเขาไปเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวจอดอยูไดรับความเสียหาย ตองซอมเสียเงินไปจํานวน 93,896 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะ
ผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอ
พิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวในดานทายรถ สําหรับความเสียหายทางดานขวามือของรถและสําหรับความเสียหายที่รถ
คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวชนบาทวิถีเปนเหตุใหยางแตก ชวงลางไดรับความเสียหายจอดคา
อยูบนบาทวิถี ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเฉพาะดานซายมือเทานั้น ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คาเสียหายมีเพียงไร
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายตามบันทึกซึ่งเจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไดออก
ตรวจและทําบันทึกไวตามเอกสาร ส.1 และ ส.2 ไดทําแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุไวดวยตามเอกสาร
ส.3 ไดแจงเหตุตอเจาพนักงานตํารวจไวตามเอกสาร ส.4 นํารถไปซอมที่อู บริษัท ส. จํากัด ตามใบ
เสนอราคาเอกสาร ส.5 ไดถายภาพความเสียหายของรถไวตามเอกสาร ส.6 ซื้ออะไหลจากราน อ.
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อะไหลยนตตามเอกสาร ส.7 ไดชําระเงินคาซอมรถแลวตามเอกสาร ส.8 รถถูกชนทางแถบซายมืออยาง
แรงทําใหกระเด็นหมุนไปชนนางสาว ว. ซึ่งยืนอยูขางถนนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหายอยอูกอนเนื่องจากไปชนทางเทา เมื่อรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปชนซ้ําจึง
ไดรับความเสียหายเพิ่มขึ้น ไดบันทึกปากคําผูขับรถและผูโดยสารไวตามเอกสาร ส.1 รถไดรับความ
เสียหายทางดานขวามือเพิ่มขึ้นเพราะไปชนคนและไปกระแทกทางเทาทําใหเกิดเสียหายตอเนื่อง ใน
การบันทึกความเสียหายไวตามเอกสาร ส.2 ระบุไววา รอตรวจสอบเพลาหนาและเพลาหลังดวย
คูกรณีนําสืบวา เอกสารหมาย ส.4 แจงความระบุลักษณะเกิดเหตุวารถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวหามลอไมอยูจึงแลนเสียหลักไปบนทางเทาทําใหยางรถแกต เครื่องลางเสียหาย
จอดคาอยูบนทางเทานั้นคาบเกี่ยวอยูกับผิวการจราจร รถคันที่คูกรณีแลนไปถนนบื่นเนื่องจากฝนตกจึง
เสียหลักไปชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตามเอกสาร ส.3 ในเอกสารนี้ระบุไววารถประกัน
ก็คือรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเกิดเหตุอยูกอนแลว รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวไปชน
ซายเขาไปอีก เอกสาร ส.2 รายการความเสียหายระบุวาคูกรณีจะตองรับผิดชอบทางดานซายมือเทานั้น
ในการซอมรถตามเอกสาร ส.5 มีการซอมรถทางขวามือรวมเขาไปดวย ไดแยกความเสียหายเฉพาะ
สวนที่ไมเกี่ยวของทางขวามือออกไปแลวคือเอกสาร ส.5 ลําดับที่ 3, 4, 10, 13, 14 และ 26 ซึ่งไม
เกี่ยวกับรายพิพาท เอกสาร ส.7 คือคาอะไหลซึ่งมีรายการทางดานขวามือไมเกี่ยวของกับรายพิพาท คือ
ลําดับที่ 1 ถึง 10 และลําดับที่ 13 ไมเกี่ยวของกับรายพิพาทเอกสาร ส.7 แผนที่ 4 ลําดับที่ 2 ความ
เสียหายที่ไมเกี่ยวของ ในแผนที่ 5 ลําดับที่ 1 และที่ 2 ก็ไมเกี่ยวของ คูกรณีไดจัดทํารายการคาแรงและ
คาอะไหลที่ไมเกี่ยวของไวตามเอกสาร ค.1 เปนคาแรงจํานวน 5,800 บาท คาอะไหลจํานวน 26,613.72
บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 32,413.72 บาท ซึ่งเปนความเสียหายทางดานขวามือขอใหตัดออกไป
พิเคราะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่อง คาเสียหายมีเพียงไรนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบวานํารถไปซอมที่บริษัท ช. การาจ จํากัด ตามใบเสนอราคาเอกสาร ส.5 (รวม 2 แผน) รถ
ไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสาร ส.6 (รวม 18 แผน) ไดสั่งซื้ออะไหลจากราน อ.อะไหลยนต
ตามเอกสาร ส.7 (รวม 6 แผน) คูกรณีนําสืบกลาวแกวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทไวเสียหลักถนนลื่น
แลนไปชนทางเทาทําใหยางรถแตก ชวงลางรถเสียหายจอดคาอยูบนทางเทานั้นคาบเกี่ยวอยูกับผิว
จราจร ในเอกสาร ส. 2 ระบุไววาคูกรณีจะรับผิดชอบความเสียหายทางดานซายมือเทานั้น ดังนั้น
ความเสียหายทางดานขวามือซึ่งผูเสนอขอพิพาทไปซอมมาตองตัดออกไปจากรายพิพาทนี้ ปรากฏ
รายละเอี ย ดค า แรงและค า อะไหล ซึ่ ง ไม เ กี่ ย ข อ งกั บ ทางด า นซ า ยมื อ ตามเอกสาร ค.1 รวมเป น เงิ น
32,413.72 บาท ขอใหตัดออกไป เห็นวาการนําสืบของผูเสนอขอพิพาทซึ่งอางวารถไดรับความเสียหาย
ทางดานขวามือเนื่ องจากรถถูกชนกระเด็ นไปทางขวาไปกระแทกทางเท าทํา ใหเ กิ ดความเสียหาย
ตอเนื่อง การกระแทกทางเทานั้นผูเสนอขอพิพาทไดนําสืบใหชัดเจนวากระแทกทางเทาเพราะเหตุไร
เนื่องจากรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวจอดคาอยูบนทางเทาแลว กรณีอาจเปนไปตามที่
คูกรณีนําสืบวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว แลนเสียหลักไปชนขอบทางเทาจนกระเด็นขึ้น
ไปจอดอยบนทางเทานั้นทําใหรถทางดานขวามือของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหายอยูกอนแลวไดตามที่คูกรณีนําสืบ คูกรณีไดสํารวจความเสียหายทางดานขวามือทั้งหมด
ทําเปนรายการคาแรงคาอะไหลทางดานซายมือซึ่งไมเกี่ยวของกับเหตุที่เกิดขึ้นตามเอกสาร ค.1 ซึ่งรวม
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เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 32,413.72 บาท รายการที่คูกรณีนําสืบนี้ผูเสนอขอพิพาทหาไดโตแยงใหเห็นเปน
อยางอื่น เชื่อการนําสืบของคูกรณีวาความเสียหายทางดานขวามือเปนไปตามที่คูกรณีนําสืบไวใ น
เอกสาร ค.1 เมื่อนําจํานวนเงินคาซอมรถทางดานขวามือตามเอกสาร ค.1 หักออกจากจํานวนเงินที่ผู
เสนอขอพิพาทเรียกรองแลวคงใหผูเสนอขอพิพาทเรียกรองไดเพียงจํานวน 61,482.28 บาท ไดความ
ดังนี้เห็นวาผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาจากคูกรณีตามขอไดเพียงบางสวน
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 61,482.28 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่ ง ตอ ป ของเงิ น จํ า นวนดัง กล าว นับ ตั้ ง แต วั น ที่ผู เ สนอข อพิ พ าทได ชํา ระเงิ น ไปคื อ ตั้ง แต วัน ที่ 27
กุ ม ภาพั น ธ 2547 เป น ต น ไปจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ แก ผู เ สนอข อ พิ พ าท กั บ ให คู ก รณี ชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมจํานวน 1,506 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่
ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5537/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4034/2549
วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยปมน้ํามัน ค. สาขาสะพานใหม สวนคูกรณี
เป น ผู รั บ ประกั น ภั ย ค้ํ า จุ น รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ปก-7647 กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 29
กันยายน 2546 เวลา 23.30 นาฬิกา ไดมีผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยเขามาในบริเวณปมน้ํามันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัย แตขณะขับถอยหลังในบริเวณปมน้ํามันขาดระมัดระวัง เปนเหตุใหรถฝาย
คูกรณีมาชนตูคอมพิวเตอรเก็บเงินไดรับความเสียหาย พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอ
พิพาท (นาจะเปนคูกรณี) มาที่เกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบแลวลงความเห็นวาผูขับฝายคูกรณีประมาท จึง
ออกเอกสารยอมรั บ ผิ ด ไว เ ป น หลั ก ฐาน ต อ มาผู เ สนอข อ พิ พ าทได จั ด ซ อ มทรั พ ย สิ น ที่ เ สี ย หายเสี ย
คาใชจายเปนเงิน 43,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจาก
คูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทรวมเปนเงิน 48,380 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวแกผเู สนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นว า เรื่ อ งนี้ ผู เ สนอข อ พิ พ าทต อ งหั ก ราคาค า เสื่ อ มสภาพของ
ทรัพยสินพรอมกับราคาคาซาก เพราะมีการเปลี่ยนเปนชนิดใหม
ในวันนั ดพิจ ารณา ไดกํ าหนดประเด็นข อพิพาทวา ทรัพยสิน ที่ผู เ สนอขอพิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย จ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้รถฝายคูกรณีขับเขา
มาเติม น้ํ า มั น ในป ม น้ํ ามั น ค.ที่ ผูเ สนอข อ พิพ าทรับ ประกั น ภัย ไว และทํ า ใหท รั พ ยสิ น ของป มน้ํ า มั น
เสียหาย พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้งสองฝายมาตรวจที่เกิดเหตุ ฝายคูกรณีออกใบติดตอใหไว
ตามเอกสาร ส.1 ฝายผูเสนอขอพิพาทออกรายการความเสียหายตามเอกสาร ส.2 และถายภาพความ
เสียหายไวตามภาพถาย ส.3 ตอมาบริษัท ค. ใหบริษัท อ. จํากัด มาประเมินราคาและจัดซอม ซึ่งมี
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รายการซอมตามเอกสาร ส.4 เปนเงิน 48,000 บาท แตตามสัญญาผูเอาประกันภัยตองรับผิดความ
เสียหายสวนแรก 5,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงจายเงินไปเปนเงิน 43,000 บาท ตามเอกสาร ส.5
คูกรณีมีนาย ส.พนักงานสวนทรัพยสินของคูกรณีมาสืบวา เรื่องนี้พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบและออกใบติดตอใหฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสาร ส.1 แตไมมี
รายการวาปริ้นเตอรเสียหาย สวนพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตของผูเสนอขอพิพาทออกไววาตูแคชเชียร
เสียหายก็ไมระบุวาปริ้นเตอรเสียหายเชนกัน โดยพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีถายทรัพยสินที่
เสียหายไวตามภาพถาย ค.1 จากภาพถายเห็นวา แปนพิพมคอมพิวเตอรและปริ้นเตอรไมเสียหาย แตที่
เสียหายใหแกตูแคชเชียรและที่วางปริ้นเตอร หากปริ้นเตอรเสียหายก็สามารถจัดซอมได แตผูเสนอขอ
พิพาทจัดเปลี่ยนใหมมีราคา 29,500 บาท ซึ่งราคานี้เปนราคเปดตัวและแพง แตราคนาจะถูกเพราะตก
รุน เมื่อรวมกับคาซากจะถูกลงเปนเงิน 17,000 บาท
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา ทรัพยสินที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น จากขอเท็จจริงที่นําสืบรับกันฟงไดวา หลังเกิดเหตุมีพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของทั้งสองฝายออกตรวจสอบ ฝายคูกรณีออกใบติดตอใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสาร
ส.1 และถายภาพทรัพยสินที่เสียหายไวตามภาพถาย ค.1 สวนฝายผูเสนอขอพิพาทออกรายการความ
เสียหายไวตามเอกสาร ส.2 และถายภาพรถฝายคูกรณีกับทรัพยสินที่เสียหายไวตามภาพถาย ส.3 เมื่อ
พิจารณาภาพถาย ส.3 และ ค.1 แลวทรัพยสินที่เสียหายเปนตูรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาลักษณะเดียวกับตู
จายน้ํามัน แตเล็กและเตี้ยกวา ตอนบนติดคอมพิวเตอรในแนวตั้งไว ถัดลงมาเปนชองมีฝาปดเปดไดขาง
ในมีที่รูดบัตรเครดิตและปริ้นเตอร สวนฝาตูเปดไวสําหรับวางแปนพิมพ ดานลางถัดลงมาเปนฝาปดแตมี
รอยแยกอาออก โดยรายการความเสียหายที่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกไววา
ตูแคชเชียรเสียหาย แตฝายคูกรณีออกไว 4 รายการไดแกกระจกกรอบตูแคชเชียรแตก กรอบฝาเปดตู
บุบงอ ตัวตูบนเอน และเครื่องคอมพิวเตอรรวน โดยผูเสนอขอพิพาทวาผูเอาประกันภัยใหบริษัท อ.
จํากัด ประเมินราคาและจัดซอมตามเอกสาร ส.4 มี 3 รายการ ไดแกตูคอมพิวเตอรราคา 10,300 บาท
เครื่องปริ้นเตอร 29,700 บาท คาติดตั้ง 8,000 บาท หักความเสียหายสวนแรก 5,000 บาท จะเหลือเปน
เงิน 43,000 บาท ที่คูกรณีตองรับผิด แตมีขอโตเถียงจากคูกรณีเฉพาะราคาของปริ้นเตอรในประการ
แรกวา รายการที่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของแตละฝายออกไวไมมีรายการปริ้นเตอรนี้ แมแต
แปนพิมพก็ไมมีการเปลี่ยน และไมระบุวาปริ้นเตอรเสียหายแตอยางไร แตเปนเรื่องที่ผูเอาประกันภัย
เห็นวาอุบัติเหตุเกิดตรงที่มีปริ้นเตอร จึงเรียกรองมาดวย แตเมื่อรายการที่ผูเสนอขอพิพาทออกไวเปน
รายการกวางๆ สวนฝายคูกรณีออกเทาที่เห็นดวยตา แตละตองตรวจสอบแตละรายการโดยรายละเอียด
อีกครั้งเพื่อประเมินราคาเพื่อจัดซอม ยิ่งเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะรถฝายคูกรณีถอยหลังมาชนตู
โดยที่ปริ้นเตอรตามภาพถายวางไวขางที่รูดบัตรเครดิตโดยไมยึดติดกับอะไรไว โดยเฉพาะปริ้นเตอร
เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เมื่อถูกกระแทกยอมทําใหเสียหายได ขออางนี้ของคูกรณีตามที่อางมาจึงฟง
ไมขึ้น ประการที่สองอางวาหากปริ้นเตอรเสียหายก็สามารถจัดซอมไดแตมีการเปลี่ยนตัวใหมราคาจึงสูง
ถึง 29,700 บาท ซึ่งราคานี้เปนราคาเปดตัวจะมีราคาสูง แตของเดิมเปนของตกรุนควรถูกลง จึงตองหัก
ส ว นนี้ ร วมกั บ ค า ซากออกเป น เงิ น 17,000 บาท เห็ น ว า เรื่ อ งจั ด ซ อ มจะมี ป ญ หาว า จั ด ซ อ มแล ว จะ
เหมือนเดิมหรือไม โดยจะมีอะไหลตรงรุนเดียวมาเปลี่ยนไดหรือไม และการซอมอาจจะมีราคาแพงก็ได
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แมทางนําสืบของผูเสนอขอพิพาทและเอกสาร ส.4 ไมระบุชัดวาราคา 29,700 บาท เปนการเปลี่ยนหรือ
ซอม แตจากราคาที่สูงเชนนี้จึงนาจะเปนการเปลี่ยนแทนการซอม ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 877 (1) บัญญัติไววาผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้คือ
(1) เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง และวรรคสองยังบัญญัติวาอันจํานวนวินาศภัยจริงนั้น ทานใหตีราคา
ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นไดเกิดขึ้น ดังนั้นผูเอาประกันภัยเรื่องนี้ไดจัดเปลี่ยนปริ้นเตอร
แตเมื่อผูเสนอขอพิพาทจะใชเงินตองใชตามราคาแทจริงขณะเกิดวินาศภัย โดยจะตองคํานึงวาปริ้นเตอร
ของเกามีการเสื่อมสภาพจากการใชอยางหนึ่งและเปนของใชมานานตกรุนอยางหนึ่ง ยอมทําใหมีราคา
ลดลง โดยเฉพาะผูเสนอขอพิพาทไมนําสืบใหชัดวาปริ้นเตอรตัวเกาเปนของยังใหมและการซื้อของใหม
มาเปลี่ยนเปนรุนเดิมที่เสียหาย โดยมีราคา 29,700 บาท แมแตตามเอกสาร ส.4 ก็ระบุไมชัดโดยระบุแต
รุนแตไมระบุยี่หอ และของเดิมที่เสียหายเปนยี่หอและรุนตามที่ระบุตามเอกสาร ส.4 หรือไม ทําใหดูวา
เปนการซื้อของใหมมาเปลี่ยนตามอําเภอใจของผูเอาประกันภัย ทั้งที่ของเกาตกรุนซึ่งราคาควรถูกลงมา
ตามที่คูกรณีอาง ขออางนี้ของคูกรณีในขอนี้จึงฟงขึ้น ดังนั้นจึงควรกําหนดราคาตามจํานวนวินาศภัย
แทจริงใหเฉพาะราคาของปริ้นเตอรเปนเงิน 17,000 บาท เมื่อรวมกับรายการที่ไมโตเถียงกันไดแกคาตู
คอมพิวเตอร 10,300 บาท และคาติดตั้ง 8,000 บาท จะเปนเงินคาเสียหาย 35,300 บาท หักความ
เสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิด 5,000 บาท ออกคาเสียหายจะเปนเงินทั้งหมด 30,300
บาท ที่คูกรณีตองรับผิดพรอมดอกเบี้ย
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 30,300 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันจายเงิน (วันที่ 22 ธันวาคม 2546) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือน
นับแตวันทราบคําชี้ขาด
ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3224/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4080/2549
วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท สพ. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เวลา 24.30 นาฬิกา ขณะนาย ฮ. ไดขับรถยนต
หมายเลขทะเบียน 70-3269 พบ. คันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนเพชรเกษม กอนถึงสี่
แยกประจวบคีรีขันธ ไดมีรถคันหมายเลขทะเบียน 70-0497 พัทลุง ที่คูกรณีรับประกันภัยแลนมาเฉี่ยว
ชนดานทายจนเสียหลักไปเบียดชนรถคันหนึ่งไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมรถคัน
รับประกันภัยไป 144,500 บาท ไดเรียกใหคูกรณีชดใชพรอมดกเบี้ย คูกรณีไมใชขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 144,500 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอ
ป นับแตวันที่ 8 มีนาคม 2548 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอ
พิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกคาเสียหายสูงเกินความจริงและผูเสนอขอ
พิพาทยังไมไดจายคาซอมจึงไมไดรับชวงสิทธิกับผูเสนอขอพิพาทตองหักคาภาษีมูลคาเพิ่มใหคูกรณี
ดวย
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมีเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมรถแลวหรือไม
3. ผูเสนอขอพิพาทจะเรียกเอาคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม
ทางพิ จ ารณา ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2547 เวลา 24.53
นาฬิกา นาย ฮ. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนเพชรเกษมเพื่อไปสงสินคา
ที่กรุงเทพโดยขับมาชองซายสุด ถึงตําบลเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีนาย ว. ขับรถยนตคัน
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คูกรณีรับประกันภัยแลนตามหลังมาในชองทางเดียวกันและแซงจะขึ้นหนารถนาย ฮ. แตแซงไมพน
ดวยความประมาทชนรถนาย ฮ.ถูกบริเวณดานทายขวาตลอดถึงหนาเกงเสียหายทําใหรถเสียหลักไป
ชนรถนตที่จอดอยูขางทางหมายเลขทะเบียน 80-3139 ระนอง เสียหาย แลวนาย ว.ขับรถหลบหนีไป
ตอมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 พนักงานสอบสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธไดเรียกผูขับรถทั้งสองฝาย
มาสอบสวนเห็นวา เหตุเกิดเพราะนาย ว. ขับรถประมาทแจงขอหาใหทราบ นาย ว. ยอมรับผิดและยอม
ใหเปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท ตามรายงานประจําวันหมาย ส.1 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อู ส.
ตกลงคาซอม 140,000 บาท ตามใบสรุปราคาและบิลเงินสดหมาย ส.2, ส.3 ผูเอาประกันภัยไดทดรอง
คาซอมไป 140,000 บาท ใหแกอูแลว มาเรียกใหผูเสนอขอพิพาทชดใชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ตาม
ใบอนุมัติจายและใบเสร็จรับเงินหมาย ส.4 ส.5 สวนจํานวนเงินอีก 4,500 บาท ที่เกินจาก 140,000 บาท
เปนคารถลาก ผูเสนอขอพิพาทไมติดใจคิดจากคูกรณี
คู ก รณี นํ า สื บ ว า เกี่ ย วกั บ ค า เสี ย หายคู ก รณี ไ ม คั ด ค า น คงคั ด ค า นเฉพาะค า
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูเสนอขอพิพาทจะคิดเอาจากคูกรณีไมไดเพราะผูเสนอขอพิพาทเปนผูเสียคาซอมและ
สามารถขอคืนไดจากกรมสรรพากร
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ประเด็นขอ 1 เกี่ยวกับคาเสียหายวามีเพียงใด ผูเสนอ
ขอขอพิพาทนําสืบวา ไดจายเงินคาซอมรถใหอูซอมไป 140,000 บาท ตามบิลเงินสดหมาย ส.3 โดยเงิน
ที่จายนี้ผูเอาประกันภัยเปนผูทดรองจายรวมทั้งคาภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งคูกรณียอมรับไมคัดคาน ขอเท็จจริง
จึงฟงไดวาคาซอมผูเสนอขอพิพาทไดจายไป 140,000 บาทจริง เปนราคาสมควรแลว
สวนประเด็ นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาซอมแล วหรือไม ขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทมีบิลเงินสดของอูซอมมาแสดงใหฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทจายคาซอมใหอูเมื่อวันที่ 5 มกราคม
2548 ตามบิลเงินสดหมาย ส.3 ผูเสนอขอพิพาทจึงไดเขารับชวงสิทธิผูเอาประกันภัยเรียกรองใหคูกรณี
ชดใชคาเสียหายได
สําหรับประเด็นสุดทายที่วา คูกรณีตองชดใชคาภาษีมูลคาเพิ่มดวยหรือไม พิเคราะห
เห็นวาตามเอกสารการแบงใชคาซอมหมาย ส.1 แสดงวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูจายเงิน 140,000 บาท
ใหแกอูผูซอมและระบุวาผูเสนอขอพิพาทเปนผูชําระไวตามเอกสารหมาย ส.3 เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
เรี ย กให คู ก รณี ช ดใช ค า สิ น ไหมทดแทนที่ เ ป น ค า ซ อ ม 140,000 บาทเท า นั้ น หาได ใ ห ช ดใช ค า
ภาษีมูลคาเพิ่มดวยไม คูกรณีจึงไมสามารถขอใหผูเสนอขอพิพาทหักคาภาษีมูลคาเพิ่มไดตามขอ
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 140,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 8 มีนาคม 2548 จนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 2,053 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 354/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4139/2549
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทและแกคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
ปจ-7446 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 801398 สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 เวลา 10.40 นาฬิกา นาง ว. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยมาตามถนนเศรษฐกิจมุงหนาไปออมนอย ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณหนาวัด
นางสาว รถฝายผูเสนอขเอพิพาทไดหยุดเพราะมีรถชนกัน ไดมีนาย ป. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ตามหลังมาชองทางเดียวกันมาดวยความเร็วจนไมอาจหามลอและหยุดไดทัน จึงไดพุงชนทายรถฝายผู
เสนอขอพิพาทเสียหาย เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจที่เกิดเหตุไดยอมรับวาเปน
ฝายประมาทและออกใบแจงความไวเปนหลักฐาน ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมเสียคาใชจาย
เปนเงิน 16,685.58 บาท แตชั้นเรียกรองตกลงกันที่ 14,460 บาท โดยใหผูเสนอขอพิพาทไปวางบิลใน
วันที่ 13 กรกฏาคม 2548 ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี
พรอมดอกเบี้ย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยนับแตวันครบกําหนดวางบิลตั้งแต
วันที่ 13 สิงหาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาเสียหายในขอพิพาทนี้ไมเกิน 7,000 บาท
ในวั น นั ด พิ จ ารณา ได กํ า หนดประเด็ น ข อ พิ พ าทว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีนาง ด. เจาหนาที่เรียกรองมาสืบวา หลังจากรถฝายคูกรณีกอละเมิด
ตอรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลว ฝายคูกรณีไดออกหลักฐานรายการความเสียหายใหตามเอกสาร ส.1
โดยรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายตามภาพถาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่ศูนยตรีเพชรอีซู
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ซุบริการ เสียคาซอมเปนเงิน 15,594 บาท โดยราคานี้ไมรวมภาษี แยกเปนคาแรง 5,670 บาท อะไหล
เป น เงิน 9,024 บาท เมื่ อหั กซ อ มหา งแลว คา แรงจะเหลือ 4,536 บาท รวมกั บ คาอะไหล จ ะเป น เงิ น
14,460 บาท ตามเอกสาร ส.3 ผูเสนอขอพิพาทจึงนําเงินจํานวนนี้ไปเรียกรองตอคูกรณี คูกรณีตกลง
ตามนี้โดยใหไปวางบิลได จึงไปวางบิลเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2548 นางสาว ส. เจาหนาที่เรียกรองของ
คูกรณีเปนผูลงชื่อรับวางบิลไว หลังจากนั้น 1 เดือน ไดติดตามเรื่องนี้ แตคูกรณียังไดสั่งจายเช็คให
คูกรณีวาไดซักคานพยานแลวไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น เห็นวา ตามใบตรวจสอบรายการความเสียหายที่คูกรณีออกใหระบุความ
เสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไว 3 รายการ ไดแก ฝาปดทายบุบ ไฟทายดานขวาแตก และกันชน
เสริ ม ท า ยบุ บ ซึ่ ง นอกจากรายการความเสี ย หายที่ คุ ก รณี อ อกให นี้ จ ะตรงกั บ าพถ า ยก อ นซ อ มตาม
ภาพถาย ส. 2 แลวยังตรงกับรายการที่ศูนยเสนอจัดซอมตามเอกสาร ส.3 อีก โดยมีคาแรง 4 รายการ
และคาเปลี่ยนอะไหล 3 รายการ ครั้นผูเสนอขอพิพาทเรียกรองคาซอมไปยังคูกรณีก็มีการหักภาษีกับคา
ซอมหางออกแลวคงเหลือเปนเงิน 14,460 บาท จากราคาซอมที่ศูนยจัดซอมไวเปนเงิน 20,132.05 บาท
ครั้นผูเสนอขอพิพาทสงเรื่องไปเรียกรองกับคูกรณีก็คงเรียกรองตามจํานวนที่หักภาษีและคาซอมหาง
แลว โดยคูกรณียอมตกลงใหผูเสนอขอพิพาทไปวางบิลไดตามเอกสาร ส.4 ซึ่งมีเจาหนาที่ของคูกรณีลง
ชื่อชองผูรับเอกสารนี้ไวแลว ยอมถือไดวาคาซอมครั้งนี้มีจํานวนตามที่ตกลงกันไวตามเอกสาร ส.4 เมื่อ
คูกรณีไมมีหลักฐานมาสืบหักลางใหเห็นเปนอยางอื่นได เชนนี้ยอมฟงไดวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยเสียหายตามจํานวนเงินที่ตกลงกันตามใบวางบิลการเรียกคืนคาสินไหมทดแทนเอกสาร ส.4
จํานวน 14,480 บาท ที่คูกรณีตองรับผิดพรอมดอกเบี้ยตามที่ขอมา
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 14,480 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันครบวางบิล (วันที่ 13 สิงหาคม 2548) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือน นับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5907/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4141/2549
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น บน-9261
อุดรธานี คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน รท-5780 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2547 เวลา 09.25 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนน
วิภาวดีรังสิต ถึงที่เกิดเหตุบริเวณทางแยกดินแดง ไดหยุดรถตามรถคันหนาเนื่องจากสัญญาณไฟจราจร
ขณะนั้นเองผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับตามหลังไปในทิศทางเดียวกันโดยประมาท ขับดวย
ความเร็วสูง ไมสามารถหยุดรถไดทันเปนเหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 46,452 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะ
ผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไมเกินจํานวน 14,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทไมอาจเรียกภาษีมูลคาเพิ่มเอาจากคูกรณีได ขอใหยกคํา
เสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คาเสียหายมีเพียงไร
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถ
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสาร ส.1 ถึง ส.3 บริษัทผูรับสํารวจ
ความเสียหายไดทําบันทึกความเสียหายไวตามเอกสาร ส.4 นํารถไปซอมที่อูบริษัท ต. จํากัด และอู ร.
การาจ ตามเอกสาร ส.5 ถึง ส.7
คูกรณีนําสืบวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตามเอกสาร ส.7 ซึ่งเปนใบ
เสนอราคาคาซอมรายการที่ 4 เปนคาแรงเคาะพนสีกันชนหนาไมตองเคาะ ไมตองพนสี รายการที่ 6
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คานหนาไมไดรับความเสียหายไมตองซอม 2 รายการนี้ขอใหตัดออกไป สวนรายการที่ 1-3 และ 7-9
รวม 6 รายการนี้เปนคาแรงซึ่งสูงเกินไป เห็นวาคาซอมรถไมเกินจํานวน 14,000 บาทเทานั้น
พิเครามะหแลวในประเด็นขอพิพาทเรื่อง คาเสียหายมีเพียงใดนั้น ในขอนี้ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบโดยมีภาพถายแสดงความเสียหายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมาแสดง มี
บั น ทึ ก ความเสี ย หายซึ่ ง บริ ษั ท ผู รั บ สํ า รวจทํ า ไว ต ามเอกสาร ส.4 มี ห ลั ก ฐานการซ อ มซึ่ ง ผู ซ อ มให
รายละเอียดไวตามเอกสาร ส.5- ส.7 เอกสารเหลานี้ทําขึ้นจากหลายฝายมีผูเกี่ยวของหลายคน ไมมีเหตุ
ที่จะกลาวไมจริง หรือเอาเปรียบคูกรณีแตอยางใด การนําสืบกลาวแกของคูกรณีเปนเพียงความเห็นวา
กั น ชนหน า และคานหน า ไม เ สี ย หายไม ต อ งซ อ ม แต คู ก รณี ย อมรั บ ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวถูกรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวอยางแรงจนกระเด็นไปชนรถคันหนาทําใหสวนหนาของ
รถไดรับความเสียหายดวย จึงไมมีเหตี่คูกรณีกลาวแกวาสวนหนาไมไดรับความเสียหาย คูกรณีคงนํา
สืบ ตอไปว ารายการซอมสู งเกินไปโดยใหความเห็นเพียงวาไมเ กินจํานวน 14,000 บาท ความเห็น
ดังกลาวอาจไมเปนจริงก็ไดเนื่องจากคูกรณีหาไดมีหลักฐานอื่นใดแสดงประกอบ การนําสืบของคูกรณีมี
น้ําหนักนอย เชื่อผูเสนอขอพิพาทวาความเสียหายในการซอมรถเปนไปตามขอโดยผูเสนอขอพิพาท
ยอมหักภาษีมูลคาเพิ่มออกไปแลว ผูเสนอขอพิพาทติดใจเรียกรองเพียง 44,794 บาท ขอใหพิพาทฟง
ไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 44,794 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวนดังกลาวนับตั้งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคือวันที่ 22 มีนาคม 2548
เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500
บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตน
ไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5699/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4147/2549
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท สพ. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท สม. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 นาย อ. ได
ขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ปร-2245 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนติวานนทจากแยกเครายมุงหนาไปทางสนามบินน้ํา โดยขับอยูในชองเดินรถที่ 3 เมื่อไปถึง
บริเวณสามแยกสนามบินน้ํา ไดมีนาย ธ. ซึ่งขับรถยนตโดยสารประจําทางหมายเลขทะเบียน 12-5996
กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไปในชองเดินรถที่ 2 ในทิศทางเดียวกับรถฝายผู
เสนอขอพิพาท ไดขับรถดวยความเร็วและประมาทโดยเปลี่ยนชองจากชองที่ 2 ไปยังชองที่ 3 โดยไม
ทันดูเสียกอนวามีรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลนอยูในชองเดินรถที่ 3 เปนเหตุใหรถเฉี่ยวชนกัน รถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดออกหลักฐานแสดงความ
รับผิดไวให ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหนํารถคันที่รับประกันภัยไวไปซอมใหอยูในสภาพดีแลวโดยเสีย
คาใชจายไป 8,200 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหาย
แลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระคาเสียหายให 8,200 บาท แกผูเสนอขอพิพาท พรอม
ดอกเบี้ยดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมี
เพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทมีนาย จ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา เมื่อจะ
เกิดเหตุ นาย อ. ขับรถยนตกระบะคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวในชองเดินรถที่ 3 นับจากซาย
เมื่ อ ไปถึ ง บริ เ วณสามแยกสนามบิ น น้ํ า นาย ธ. ซึ่ ง ขั บ รถยนต โ ดยสารประจํ า ทางคั น ที่ คู ก รณี รั บ
ประกันภัยไวไปในทิศทางเดียวกับรถฝายผูเสนอขอพิพาท ไดขับรถดวยความประมาทโดยเปลี่ยนชอง
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จากชองที่ 2 มายังชองที่ 3 โดยไมระมัดระวัง เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกที่บริเวณ
หนารถดานซาย เกิดเหตุแลวพักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้ง 2 ฝาย ไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ
นาย อพ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไดตรวจดูความเสียหายของรถฝายผูเสนสอ
ขอพิพาทแลว ไดถายรูปไวดังรูปถายหมาย ส.1 และไดออกใบรับเรื่องซึ่งจดแจงรายการความเสียหาย
หมาย ส.3 ใหนาย อ. ไว นาย ส. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีก็ออกใบตรวจสอบรายการ
ความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทหมาย ส.2 ใหไวดวย ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อู ห.
จก. อู ช. การชาง อูยื่นใบเสนอราคาหมาย ส.4 มา โดยเสนอคาแรงและคาอะไหลเบ็ดเตล็ดมาเปนเงิน
10,000 บาท เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาไวที่ 8,200 บาท อันเปนราคาเหมาจาย รูป
ถายรถในระหวางซอมและเมื่อซอมเสร็จแลวมีดังรูปถายหมาย ส.5 เมื่อซอมรถเสร็จแลว อูมาขอรับเงิน
ผูเสนอขอพิพาทจายให 8,200 บาท เวที่ 2,900 บาท สวนอะไหลผูเสนอขอพิพาทไดสั่งซื้อจากรานป.
อะไหลยนต เปนเงิน 5,850 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังเอกสารหมาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาท
จายเงินใหเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546 ดังเอกสารหมาย ส.6 รูปถายรถในระหวางซอมมีดังรูปถาย
หมาย ส.7 เมื่อซอมเสร็จแลวอูมาขอรับเงิน ผูเสนอขอพิพาทจายใหเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ดัง
เอกสารหมาย ส.8 หักภาษีมูลคาเพิ่มแลวเปนคาแรง 2,710 บาท รวมกับคาอะไหลแลวเปนเงิน 8,560
บาท ซึ่งคูกรณีจะตองชดใชให
ฝายคูกรณีมีนาย พ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา ในวันเกิดเหตุนาย ธ. พนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีก็ไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดสอบถามนาย พ. ถึงลักษณะการเกิดเหตุ
แลวบันทึกไวในรายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุหมาย ค.1 ตามแผนที่หมาย ค.2 ซึ่งพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีทําไว ก็แสดงไววารถฝายคูกรณีไดแลนตามทางที่จะเลี้ยวไปยังทางออก ไมมีเหตุที่ผู
ขับขี่รถฝายคูกรณีจะขับถอยหลัง แมบริเวณที่เกิดชนกันนั้นจะอยูขางหนาของทางเขาก็ตาม ตามรูป
ถายหมาย ค.3 ของคูกรณีจะเห็นไดวาถนนที่เกิดเหตุเปนถนนกวางพอใหรถแลนสวนกันไดเทานั้น ผูใด
จะจอดรถในทางเชนนี้ไมอาจทําได ตามรูปถาย ค.3 รูปที่ 2 แสดงวารถเกงฝายผูเสนอขอพิพาทกําลัง
เลี้ยวขวายังไมทันไดตั้งลําตรง ดังที่เห็นไดจากลอรถ บริเวณที่เกิดเหตุเปนทางเลี้ยว 90 องศา ตามแผน
ที่หมาย ค.2 ขณะที่รถฝายคูกรณีเลี้ยวไปแลวผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทจะยังไมแลเห็นรถฝาย
คูกรณีจนกวาจะเลี้ยวตามไป ถาผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทไมไดขับรถเลี้ยวมาดวยความเร็วสูงก็จะ
เห็นรถฝายคูกรณีหยุดเพราะติดรถที่อยูขางหนา ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทจะสามารถหยุดรถไดทัน
แตเพราะผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทขับรถมาดวยความเร็วจึงเปนฝายที่มาชนทายรถฝายคูกรณีเอง
ในเอกสารหมาย ส.2 ระบุแตวาไฟหนาขวาแตก ไมไดระบุถึงไฟเลี้ยววาเสียหายดวย ไฟเลี้ยวหนาขวา
จึงไมนาจะเสียหาย
ไดพิเคราะหแลว เกี่ยวกับประเด็นที่ 1 นาย ย. ใหถอยคําไวตามที่เขียนเลาเหตุการณ
ไว ใ นเคลมฟอร ม หมาย ส.1 ว า นาย เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2548 ดั ง เอกสารหมาย ส.61 หั ก
ภาษีมูลคาเพิ่มแลวคูกรณีจะตองชดใชคาเสียหายให 7,663.55 บาท คูกรณีขอใหตัดคาซอมรถลงบาง ผู
เสนอขอพิพาทยอมตัดเฉพาะคาซอมบังโคลนหนาซายซึ่งเอกสาร ส.2 ระบุวาซ้ําแผลเกาใหครึ่งหนึ่งจาก
2,800 บาท เหลือ 1,400 บาท ใหคูกรณีชดใชให 6,263 บาท คูกรณีก็ยังไมยอมชดใชให
คูกรณีมีนาย ภ. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยาน ทักทวงคาซอมบันไดขางซายของรถ

26

ไดพิเคราะหแลว พยานของคูกรณีใหการวาสวนกลางดานซายของรถยนตโดยสาร
ประจําทางของฝายคูกรณีเปนสวนที่เฉี่ยวชนรถยนตกระบะฝายผูเสนอขอพิพาท ที่ผูเสนอขอพิพาทอาง
วาบันไดขางซายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเฉี่ยวชนถูกกันชนทายรถฝายคูกรณีนั้นไมเปนความจริง
เพราะกันชนของรถยนตโดยสารประจําทางฝายคูกรณีอยูในระดับที่สูงกวาบันไดซายของรถฝายผูเสนอ
ขอพิพาท ขอนี้พยานของผูเสนอขอพิพาทไดชี้แจงไวแลววา สวนของรถยนตโดยสารประจําทางฝาย
คูกรณีที่เฉี่ยวชนบันไดดานซายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดคือ กันชนทาย ดังรูปถายรถฝายคูกรณี
หมาย ส.7 ซึ่งในรูปที่ 3 จะเห็นรอยบุบและสีของรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ติดอยูที่มุมขวาของกันชน
ทาย ไดพิจารณาแลว เห็นวาเปนความจริงดังที่พยานของผูเสนอขอพิพาทชี้แจง จะตัดคาซอมบันได
ซายออกหาไดไม
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 6,263 บาท (หกพันสองรอย
หกสิบสามบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว นับแต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผู
เสนอขอพิพาท 1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับ
สําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6480/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4150/2549
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 11.20
นาฬิกา นาย อ. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ภท-2356 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยไวไปตามถนนเลียบทางดวนรามอินทราและไดจอดไวขางเสถียรธรรมสถาน ไดมีนาย ก. ขับ
รถยนตหมายเลขทะเบียน ลบ-776 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวมาทางดานหลังรถ
นาย อ. ที่จอดอยูแลวเลี้ยวรถเพื่อจะเขาจอดดานหนารถ นาย อ. แตหักเลี้ยวรถไมพนรถนาย อ. เปน
เหตุใหรถนาย ก. เบียดดานหนารถนาย อ. ไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวฝายคูกรณีไดทําหลักฐาน
ยอมรับผิดไวให ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวใหอยูในสภาพดีดังเดิมแลว โดย
เสี ย ค า ใช จ า ยไป 24,645 บาท จึ ง ได รั บ ช ว งสิ ท ธิ จ ากผู เ อาประกั น ภั ย และได เ รี ย กร อ งให คู ก รณี ใ ช
คาเสียหายแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 24,645 บาท
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมี
เพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทมีนาย พ. พนักงานอาวุโสฝายสินไหมรถยนตของผู
เสนอขอพิพาท เปนพยานวา ในวันที่เกิดเหตุนาย ช. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาท
ไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดบันทึกถอยคําของนาย อ. เกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น
และรายการความเสียหายของรถไวในแบบแจงอุบัติเหตุ หมาย ส. 1 ไดถายรูปรถยนตเกงโอเปลฝายผู
เสนอขอพิพาทกับรถยนตกระบะมาสดาฝายคูกรณี ณ ที่เกิดเหตุไวดังรูปถายหมาย ส.2 พนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีก็ไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดออกใบแจงความเสียหาย หมาย ส.3
ระบุรายการความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวให ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อูบริษัท
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ก. อูยื่นใบเสนอราคาดังเอกสารหมาย ส.4 มาโดยเสนอคาแรง 6,100 บาท และคาอะไหล 1,500 บาท
กับตองสงไปใหบริษัท พ. จํากัด ซึ่งเปนศูนยบริการและอะไหลของรถยี่หอโอเปล เปลี่ยนถุงลมนิรภัยใน
ราคา 18,645 บาท ดวย เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทคุมราคาคาแรงไว 4,500 บาท สวนราคา
อะไหล 1,500 บาทนั้น เปนราคาที่คุมไวแลว ดังเอกสารหมาย ส.5 สวนคาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยนั้นเปน
คาอะไหลและคาแรงรวม 17,264,45 บาท ดังใบเสร็จรับหมาย ส.6 อูไดทดรองจายใหแกบริษัท พ. ไป
กอนแลว นําใบเสร็จมาตั้งเบิกจากผูเสนอขอพิพาทโดยอูคิดคาบริการในการจัดการเปลี่ยนนี้อีก 8%
ดังที่บันทึกไวในใบเสนอราคาหมาย ส.4 จึงเปนเงินคาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยนี้ 18,645.45 บาท เมื่ออูซอม
รถเสร็จแลวไดมาขอรับชําระเงิน ผูเสนอขอพิพาทจายให 24,645 บาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ดัง
ใบเสร็จรับเงินหมาย ส.7 หักภาษีมูลคาเพิ่มออกแลวคูกรณีจะตองใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท
23,032.71 บาท
ฝ ายคูกรณี มีนาย วง เจา หนาที่ป ระเมินราคา เป น พยานวา ในแบบแจ ง อุบัติ เหตุ ฯ
หมาย ส.1 และใบแจงความเสียหาย หมาย ส.3 ไมไดจดแจงไววาถุงลมนิรภัยไดรับความเสียหายดวย
ตามใบเสนอราคา หมาย ส.4 เดิมอูก็ไมไดระบุวาถุงลมนิรภัยไดรับความเสียหาย เพิ่งมีบันทึกตัวแดง
ของพนักงานของผูเสนอขอพิพาท ในภายหลังวา “หลังรถสงมอบใหลูกคา ปรากฏวาไฟแอรแบกโชว จึง
ใหอูนํารถไปตรวจที่ศูนย ปรากฏวา ชุดคอนแท็กทและกลองควบคุมเสียหาย จึงใหอูสํารองจายไปกอน
โดยคุมราคาในสวนนี้ใหคาดําเนินการ 8%” คอนแท็กทถุงลมฯ นี้อยูที่บริเวณคอพวงมาลัยรถ ถุงลม
นิรภัยมีคอนแท็กทถุงลมและกลองควบคุมถุงลมเปนเครื่องควบคุม ถาถุงลมนิรภัยเกิดมีปญหา จะมี
สัญญาณไฟปรากฏขึ้นที่หนาปดของรถ รถฝายผูเสนอขอพิพาทนี้เมื่อถูกเฉี่ยวชนแลวยังขับเคลื่อนได
ถามีปญหาเกิดขึ้นที่ถุงลมนิรภัย สัญญาณไฟจะปรากฏขึ้นที่หนาปด และเมื่อนํารถเขาอูพนักงานของอู
จะแลเห็นสัญญาณไฟงบริษัทดังกลาวมา 10 ป แลวชี้แจงวา การขับรถโดยเลี้ยวพวงมาลัยมากๆ เปน
เวลานานก็อาจทําใหชุดคอนแท็กทถุงลมนิรภัยเสียหายไดและสัญญาณไฟซึ่งแสดงใหรูวาเกิดปญหาที่
ถุงลมนิรภัยก็จะปรากฏขึ้นที่หนาปด พยานของคูกรณีจึงเห็นวารถฝายผูเสนอขอพิพาทนื้มีอายุใชงาน
มา 5 ปแลว คอนแท็กทถุงลมนิรภัยอาจเสื่อมเสียเพราะการใชงานได และในการซอมรถ ถาชางไมมี
ความชํานาญพอหรือไมระมัดระวังก็อาจจะทําความเสียหายใหแกระบบไฟของถุงลมนิรภัยได ถาระบบ
ถุงลมนิรภัยไดรับความเสียหายจากการเฉี่ยวชนครั้งนี้ ตัวถุงลมนิรภัยเองจะพองขึ้นที่เรียกกันวาถุงลม
ระเบิด สภาพเชนนี้จะปรากฏขึ้นตั้งแตเวลาที่เกิดเหตุแลว พยานจึงเห็นวา การเฉี่ยวชนกันครั้งนี้ไมได
ทําใหถุงลมนิรภัยรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายดวย ตองหักคาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยออก โดยคูกรณีจะ
ตอชดใชคาซอมรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนคาแรง 4,205 บาท คาอะไหล 1,395 บาท รวมเปนเงิน
5,600 บาท
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา พยานของคูกรณีมีวุฒิสําเร็จ ปวส. ทางชางยนต เหตุผลตาม
คําใหการของพยานคูกรณีมีน้ําหนักเพียงพอใหฟงตาม ขอเท็จจริงยังไมอาจฟงวาความเสียหายของถุง
ลมนิรภัยของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเกิดจากการที่ถูกรถฝายคูกรณีเบียด คูกรณีจึงตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหเพียง 5,600 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 5,600 บาท (หาพันหกรอย
บาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจากเงินตนจํานวนดังกลาว นับแตวันที่ 8 ตุลาคม
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2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500
บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 519/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4200/2549
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทและแกไขคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน
พค-5491 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตบรรทุกตามหมายเลขกรมธรรม
............................. หมายเลขอุบัติเหตุ ............................เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 เวลา 08.00
นาฬิกา นางสาว ส. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนเทพกษัตรียมุงหนาอําเภอ
เมืองภูเก็ต ขณะขับถึงบริเวณหนาที่ วาการอําเภอถลาง รถฝายผูเสนอขอพิพาทไดชะลอความเร็ว
เนื่องจากการจราจรติดขัด ไดมีผูมัชื่อขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาชองทางเดียวกันดวย
ความเร็วจึงไมอาจลดความเร็วและหยุดรถไดทัน ทําใหพุงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลัง
เกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจที่เกิดเหตุ เห็นวาเหตุเกิดครั้งนี้จากความ
ประมาทของรถฝายคูกรณี ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมเสียคาใชจายเปนเงิน 42,596.70 บาท
ในชั้นเรียกรองคูกรณีตกลงชดใชคาเสียหายใหเปนเงิน 41,288 บาท และใหผูเสนอขอพิพาทไปวางบิล
เพื่อขอรับชําระหนี้ในวันที่ 8 มีนาคม 2548 ผูเสนอขอพิพาทจึงขอใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 42,569.70
บาท พรอมดอกเบี้ยนับแตครบกําหนดวางบิลตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาเสียหายไมเกิน 20,000 บาท
ในวั น นั ด พิ จ ารณา ได กํ า หนดประเด็ น ข อ พิ พ าทว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใด
ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น างสาว สม. เจ า หน า ที่ เ รี ย กร อ งของผู เ สนอข อ พิ พ าทมาสื บ ว า
หลังจากเกิดเหตุที่รถฝายคูกรณีชดทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลว ฝายคูกรณีไดออกใบรับรองความ
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เสียหายใหไวตามเอกสาร ส.1 โดยรถเสียหายตามภาพถาย ส.2 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อู ด.
การาจ อูรับแตคาแรงเปนเงิน 22,600 บาท ตามเอกสาร ส.3 ผูเสนอขอพิพาทเปนฝายจัดซื้ออะไหลตาม
เอกสาร ส.4 เปนเงิน 18,688.50 บาท คาซอมเปนเงินทั้งหมด 41,288 บาท โดยผูเสนอขอพิพาทชําระ
คาซอมแลวตามเอกสาร ส.5 หลังจากนั้นผูเสนอขอพิพาทสงเอกสารไปเรียกรองตอคูกรณี และตกลง
คาเสียหายกันที่ 41,288 บาท ครั้นวันที่ 8 มีนาคม 2548 ผูเสนอขอพิพาทไปวางบิลตามเอกสาร ส.6
โดยนางสาว ม. เปนผูรับใบวางบิล เมื่อโทรศัพททวงถามคูกรณีไมสั่งจายเช็คให
คูกรณีวาไดซักคานพยานแลวไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น เห็นวา เมื่ออูเสนอรายการซอมแตละรายการมา นอกจากใบเสนอราคา
ของแตละรายการจะตรงกับการถายความเสียหายของรถผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.2 แลวยังตรง
กับรายการความเสียหายที่คูกรณีออกใหตามเอกสาร ส.1 ทั้งนี้เฉพาะคาแรงของอูก็มีการคุมราคาไว
โดยหาใหตกลงตามราคาที่อูเสนอมาไม เมื่อมีการเรียกรองก็มีการตกลาราคากันที่ 41,288 บาท แลวผู
เสนอขอพิพาทกไปวางบิลใหคูกรณีชําระตามเอกสาร ส.6 ซึ่งหลักฐานใบวางบิลตามเอกสาร ส.6 นี้ก็
ระบุ ราคาตามจํ านวนที่ ต กลงกั น โดยมีเ จา หนาที่ข องคู กรณีล งรับ ใบวางบิ ล ไวแลว เมื่อคู กรณี ไม มี
หลักฐานมาหักลาง ยอมฟงไดวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายตามจํานวนที่ตกลงกัน
คือ 41,288 บาท ซึ่งคูกรณีจะตองชําระเงินจํานวนนี้แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยตามอัตราและ
เวลาที่ขอมา
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 41,288 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันครบกําหนดตามใบวางบิลตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2548 เปนตน
ไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระ
เงินดังกลาวภายใน 1 เดือน นับแตวันทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5533/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4304/2549
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยสถานีบริการน้ํามัน ค. สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ํา
จุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 11-5750 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 เวลาประมาณ
16.00 นาฬิกา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดขับเขามาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยเพื่อเติมน้ํามัน เมื่อเติมน้ํามันเสร็จและขณะกําลังขับรถเลี้ยวออกไปไดขับไมระมัดระวัง
เปนเหตุ ใหไปชนตู จายน้ํ ามั น (น าจะเป นแทนวางตูจายน้ํามัน ) ที่ผูเสนอข อพิพ าทรั บ ประกันภัยไว
เสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกมายังที่เกิดเหตุ ผูขับรถฝาย
คูกรณีทําบันทึกยอมรับผิดใหไว ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมทรัพยสินที่เสียหายเปนเงิน 26,000
บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวัน
เสนอขอพิพาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,934 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไมไดกอเหตุทําใหทรัพยสินที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหาย และทรัพยสินที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายบริเวณมุม
ขอบปูนเล็กนอยซึ่งซอมไดไมเกิน 5,000 บาท และตองหักภาษีออกดวย สวนขอบปูนบริเวณแทนวางตู
จายน้ํามัน เปนความเสียหายที่มีอยูกอน
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา
1. รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอเหตุทําใหทรัพยสินที่รับประกันภัยไวกับผูเสนอ
ขอพิพาทเสียหายหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย จ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา รถฝายคูกรณีไดขับเขามาเติม
น้ํามันขณะขับรถออกไปทับฐานรองตูจายน้ํามันเสียหาย เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้งสอง
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ฝายออกตรวจฝายคูกรณีออกใบติดตอใหตามเอกสาร ส.1 สวนฝายผูเสนอขอพิพาทออกบัตรติดตอให
ตามเอกสาร ส.2 และถายภาพทรัพยสินที่เสียหายกับรถฝายคูกรณีไวตามภาพถาย ส.3 ผูเอาประกันภัย
ของฝายผูเสนอขอพิพาทใหบริษัท ซ. จํากัด เปนผูจัดซอม บริษัทดังกลาวเสนอราคามาตามเอกสาร ส.4
เป น เงิน 31,000 บาท ราคานี้ ไม ร วมภาษี เมื่ อ หั ก ความเสีย หายสว นแรก 5,000 บาท จะเหลื อเงิ น
26,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทจายเงินจํานวนดังกลาวใหผูเอาประกันภัยไปแลวตามเอกสาร ส.5
คูกรณีมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของ
คูกรณีออกไปที่เกิดเหตุและไดถายภาพความเสียหายไวตามภาพถาย ค.1 เมื่อดูภาพถายแลวฐานรอง
ตูจายน้ํามันมีสภาพเกาและชํารุดอยูกอน หากหันหนามองไปทางตูจายน้ํามัน ทางดานซายกระเบื้อง
เสียหาย 10 แผน สวนคิ้วมีอยูรอบฐานและมีรอยแยกอยูกอน เมื่อสอบถามขอมูลไปยังรานจําหนาย
กระเบื้อง กระเบื้องตกตารางเมตรละ 300-600 บาท ตามแตละชนิด เมื่อเปลี่ยนกระเบื้อง 30 แผนกับคิ้ว
4 เสน โดยคิ้วสแตนเลส ขนาดยางราคา 4,000 บาท ขนาดสั้น 2,500 บาท คาซอมใหเหมาไมเกิน
10,000 บาท
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอ 1 ที่วา รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไดกอ
เหตุทําใหทรัพยสินที่ประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาทเสียหายหรือไมนั้น เห็นวา เมื่อไดความตามที่รับ
กันวาหลังเกิดเหตุมีพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้งสองฝายออกตรวจที่เกิดเหตุ ฝายผูเสนอขอ
พิพาทออกใบติดตอระบุรายการความเสียหายไวตามเอกสาร ส.2 ถายภาพรถฝายคูกรณีและฐานรองตู
จายน้ํามันไวตามภาพถาย ส.3 สวนฝายคูกรณีถายภาพไวตามภาพถาย ค.1 และไดออกใบติดตอใหแก
ฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสาร ส.1 การที่ฝายคูกรณีออกใบติดตอระบุสาเหตุที่ออกให คือความ
เสียหายตามภาพถายฐานรองตูจายน้ํามัน ยิ่งไปกวานั้นดานลางของใบติดตอยังระบุวากรุณานําใบ
ติดตอนี้มาติดตอบริษัท โดยความหมายพอจะใหเขาในจไดวาเพื่อตกลงกับคูกรณีในการจัดซอมความ
เสียหายได เชนนี้ถือไดวาเปนการยอมรับโดยปริยายวาฝายคูกรณีเปนฝายผิด กลาวคือรถฝายคูกรณีได
ก อ ละเมิดตอทรั พย สินที่ ป ระกันภั ย ไวกั บ ผู เสนอขอพิพาทตามรายการดังกลาว ปญหาต อไปไดแก
ประเด็นขอ 2 ที่วาคาเสียหายมีเพียงใดนั้น ซึ่งทางนําสืบของคูกรณีโตเถียงในปญหานี้ทํานองวา การจัด
ซอมทรัพยสินที่เสียหายครั้งนี้ตามรายการเอกสาร ส.4 เปนเงิน 31,000 บาท นั้นสูงเกิ นไป เพราะ
กระเบื้องที่ปูตรงฐานเสียหายเพียง 10 แผน สวนคิ้วสแตนเลสโดยรอบมีรอยแยกอยูกอน เมื่อสอบถาม
ขอมูลจากบริษัทที่จัดซอมแจงวาใชกระเบื้อง 30 แผน และใชคิ้วสแตนเลส 4 เสน ขนาดยางราคา 4,000
บาท ขนาดสั้นราคา 2,500 บาท ราคาที่ซอมจริงไมเกิน 10,000 บาท ครั้นเมื่อดูความเสียหายจาก
ภาพถาย ส.3 และ ค.1 ที่แตละฝายถายไวหลังเกิดเหตุ จะเห็นไดวาลักษณะของฐานตูจายน้ํามันจะมี
ฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แตสวนของมุมทั้งสี่ดานมนและฐานปูกระเบื้อง โดยใชแสตนเลสปดขอบทั้งสี่
ดานไว ถาหันหนาเขาหาตูจายน้ํามันดานนี้จะเปนดานยาว สวนที่เสียหายอยูตรงดานกวางดานซายมือ
ซึ่งบริเวณขอบสแตนเลสหลุดและมีรอยบิดงอ ในสวนดานกวางและดานยาวมีขอบสแตนเลสปดขอบ
โดยรอบ และถัดจากมุมไปทั้ง 2 ดานสแตนเลสมีรอยแยก สวนกระเบื้องดานกวางนี้กับบริเวณมุมจะเห็น
มีร อยแตก การที่ บ ริ ษั ท ซ. ผู จั ด ซ อ มได ป ระเมิน เพื่ อซ อ มมี 2 รายการ ได แก ร ายการแรกเสนอว า
ซอมแซมเพื่อเทปูน ปูกระเบื้องใหม 30 แผน เปลี่ยนแผนขอบคิ้วสแตนเลสฐานเสาไฟเบอรโดยรอบเปน
เงิน 30,000 บาท รายการที่สองวาคาติดตั้งดําเนินการ 1,000 บาท ซึ่งรายการแรกไมแยกเสนอวา
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ค า แรงเท า ใด ค า วั ส ดุ ที่ ใ ช เ ท า ใด หากเปลี่ ย นกระเบื้ อ ง 30 แผ น ก็ ไ ม น า จะเปลี่ ย นทั้ ง หมด เพราะ
กระเบื้องตรงฐานทั้งหมดจากภาพถายจะตองเกิน 30 แผน ดังนั้นการเปลี่ยนเพียง 30 แผน จึงนาจะ
เปลี่ ย นเฉพาะที่ แ ตกหรื อ ส ว นเกิ น รอยแตกบ า งเนื่ อ งจากขณะสกั ด ออกอาจแตกร า วเพิ่ ม เฉพาะค า
กระเบื้องไมนาจะมีราคามาก สวนคาแรงเทพื้นปูกระเบื้องก็นาจะมีคาแรงไมมากเชนกัน สวนคาคิ้วส
แตนเลสก็นาจะมีราคาแพงพอประมาร เพราะดูจากภาพถายเปนชนิดหนา สวนรายการที่สองคาติดตั้ง
ดําเนินการนาจะหมายถึงคาเคลื่อนยายของออกเวลาจะซอม เมื่อซอมแลวก็จะตองติดตั้งสภาพเดิม การ
ประเมิ น โดยรวมประการแรกจึ ง ไม มี ก ารแยกราคาค า แรงและวั ส ดุ ใ ห ชั ด ทั้ ง ที่ค วามเสี ย หายดู จ าก
ภาพถายแลวไมมากเพราะเสียหายแตบริเวณฐานดานขาง แตไมเสียหายถึงตูจายน้ํามัน โดยเฉพาะชั้น
นําสืบผูเสนอขอพิพาทก็ไมมีบริษัทจัดซอมมาใหรายละเอียดการซอมใหชัด วาคาแรงเทาใดและคาวัสดุ
เทาใด เทาที่ดูรายละเอียดตามเอกสาร ส.4 ทําใหเห็นวาไมมีการตอรองราคาเลย บริษัทที่จัดซอมเสนอ
ราคามาเทาใดก็ตกลงตามนั้น ซึ่งเปนธรรมดาการเสนอราคามาจะมีราคาสูงไวกอนเพื่อจะใหมีการ
ต อ รองกั น เช น นี้ ร าคาตามใบเสนอราคาน า จะสู ง ดั ง ที่ คู ก รณี อ า ง เมื่ อ ไม อ าจรู ร าคาแท จ ริ ง ได จึ ง
เห็นสมควรกําหนดใหตามพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด ซึ่งเห็นวาราคาซอมรายการแรก
นาจะมีราคา 17,000 บาท รวมกับรายการที่สอง 1,000 บาท คาซอมจะเปนเงินทั้งหมด 17,000 บาท
การที่กรมธรรมระบุความเสียหายสวนแรกไว 5,000 บาท ที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิด เมื่อนําเงินสวนนี้
หักออกแลวจะเหลือคาซอม 12,000 บาท ที่เปนคาเสียหายที่คูกรณีตองรับผิดพรอมดอกเบี้ย
ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 12,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดวยดอกเบี้ยรอย
ละ 7.5 ตอป จากตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันจายเงิน (วันที่ 5 กุมภาพันธ 2547) เปนตนไป จนกวา
จะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอ
พิพาทดวย โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5846/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4306/2549
วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 นาย ส. ได
ขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน ภก-245 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ไป
ตามถนนสุวินทวงศ จากดานหนองจอกมุงหนาไปทางมีนบุรี โดยขับไปในชองเดินรถที่ 3 นับจากซาย
เมื่อไปถึงบริเวณฝงตรงขามหางคารฟูร สาขาสุวินทวงศ ไดมีนาย สา. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน
81-2124 ฉะเชิงเทรา คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไปในทิศทางและชองเดินรถเดียวกับรถฝายผู
เสนอ อ พิ พ าท โดยขั บ ตามหลั ง รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น พธ-2219 กรุ ง เทพมหานคร ได ขั บ ด ว ย
ความเร็ว สูง และไม เ ว น ระยะให ห า งจากรถคัน หน า พอสมควร เมื่ อนาย ส. และผูขั บ ขี่ ร ถหมายเลข
ทะเบียน พธ-2219 กรุงเทพมหานคร ไดชะลอความเร็วลง นาย สา. ไมสามารถหามลอไดเปนเหตุใหรถ
พุงเขาชนรถยนตืทะเบียน พธ-2219 กรุงเทพมหานคา แลวไปชนรถที่อยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย
และดวยความเร็วของรถฝายคูกรณี ทําใหพุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทอยางแรงจนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทกระเด็นไปชนรถที่อยูขางหนาอีกทอดหนึ่งไดรับความเสียหาย พนักงานสอบสวนได
ตรวจที่เกิดเหตุแลวเห็นวา นาย สา. เปนฝายประมาท ไดเปรียบเทียบปรับแลว ผูเสนอขอพิพาทไดจัด
ใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 79,842.01 บาท จึงไดรับชวงสิทธิ
จากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดให
คูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 79,842.01 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคัดคาน โตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมี
เพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
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ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย สุ. เปนพยานวา เกิดเหตุเรื่องนี้เมื่อวันที่
29 กันยายน 2546 เวลาประมาณ 11.00 นาฬิกาเศษ ที่ถนนสุวินทวงศ นาย ป. พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุ ฝายผูเสนอขอพิพาทไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดจดรายการความเสียหายของรถฝายผู
เสนอขอพิพาทและของรถที่เกี่ยวของในอุบัติเหตุครั้งนี้อีก 3 คัน ไวในรายงานการสํารวจอุบัติเหตุ
หมาย ส.1 และถายรุปรถฝายผูเสนอขอพิพาทกับฝายคูกรณีและรถอื่นอีก 3 คัน ไวดังรูปถายหมาย ส.
2 รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนี้เปนรถยี่หอฮอนดา แอคคอรด เอาประกันภัยไวในอัตรา
เบี้ยซอมอูหาง ผูเสนอขอพิพาทจึงใหนําไปซอมที่ศูนยบริการ ร. ศูนยยื่นใบเสนอราคามาดังเอกสาร
หมาย ส.3 เป น ค า อะไหล ร วม 61,722 บาท กั บ ค า แรง 36,900 บาท โดยไม ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคา ไดตัดบางรายการออก แตไมตองตอรองราคาเพราะมี
ส ว นลดให อ ยู แ ล ว เหลื อ ค า อะไหล 42,803.70 บาท ค า แรง 31,815 บาท รู ป ถ า ยรถก อ นซ อ มและ
ระหวางซอมมีดังรูปถายหมาย ส.4 เมื่อศูนยซอมรถเสร็จ ไดมาขอรับเงิน ผูเสนอขอพิพาทไดจายใหเมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2546 ดังเอกสารหมาย ส.5 เมื่อเปนกรณีที่ซอมที่อูหางเชนนี้ คูกรณีจะตองชดใช
คาแรงเพียง 80% ของ 31,815 บาท เปนเงิน 25,452 บาท รวมกับคาอะไหล 42,803 บาท แลวเปน
จํานวนเงินที่คูกรณีจะตองชดใชให 68,255 บาทกับดอกเบี้ย
ฝายคูกรณีมีนาย สุ. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวา เมื่อจะเกิดเหตุนั้น มีรถยนต 4 คัน
แลนไปตามถนนสุวินทวงศ เมื่อไปถึงบริเวณตรงขามหางคารฟูร รถ 4 คันนี้แลนอยูในชองเดินรถที่ 2
และที่ 3 เปน 2 คู ในชองเดินรถที่ 2 รถเกงทะเบียน วค-3139 กรุงเทพฯ แลนไปเปนคันหนา มีรถยนต
กระบะทะเบี ย น ลว-9116 กรุ ง เทพฯ แล น ตามหลั ง ในช อ งเดิ น รถที่ 3 รถยนต ฮ อนด า แอคคอร ด
ทะเบียน ภภ-245 กรุงเทพฯ คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว แลนไปเปนคันหนาโดยแลนเยื้อง
ไปทางหลังรถทะเบียน วค-3139 กรุงเทพฯ เล็กนอย มีรถยนตเกงทะเบียน พธ-2219 กรุงเทพฯ แลน
ตามหลังรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว เกิดเหตุเพราะนาย สา. ขับรถยนตบรรทุกทะเบียน
81-2124 ฉะเชิ ง เทรา คั นที่ คู ก รณี รับ ประกั นภั ย ไวแ ซงรถเก งทะเบีย น พธ-2129 กรุ ง เทพฯ ขึ้ น ไป
ทางขวาแตแซงไมพน หนารถคันที่คูกรณีรั บประกันภัยไว จึงชนถูกทายรถเกงทะเบียน พธ-2219
กรุงเทพฯฯ ถูกชนกระเด็นไปชนทายรถกระบะ ลว-9116 กรุงเทพฯ ในชองเดินรถที่ 2 แลวรถบรรทุก
คันที่คูกรณีรับประกันภัยไว ก็เสียหลักเดินหนาไปชนรถเกงฮอนดาทะเบียน ภก-245 กรุงเทพฯ ซึ่งผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนี้ถูกชนกระเด็นไปชนรถยนต
เกงทะเบียน วค-3139 กรุงเทพฯ ซึ่งเปนรถคันหนาในชองเดินรถที่ 2 รถเกงฮอนดาคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายบริเวณขางขวาคอนไปทางทายรถกับบริเวณหนารถขางซาย
ดังรูปถาย หมาย ค.1 รถยนตเกงยี่หอ บี เอ็ม ดับเบิลยู ทะเบียน 2219 กรุงเทพฯ ซึ่งถูกรถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวชนเปนคันแรกนั้น ไดรับความเสียหายบริเวณมุมทายรถดานขวาและหนารถดานซาย
ดังรูปถายหมาย ค.2 ตามรูปถายรถฮอนดา แอคคอรด คันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย หมาย ส.4
รูปที่ 1 และ 2 กับหมาย ค.1 รูปที่ 2 จะเห็นไดวา บังโคลนหนาซายไดรับความเสียหายเพียงเลกนอยที่
สวนลางของบังโคลนเทานั้น ความเสียหายเชนนี้ไมสามารถทําใหขอบบังโคลนหนาซายไปขบกับขอบ
ประตูหนาซายได เมื่อเทียบกับประตูหลังขวาของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวตามรูปถาย
หมาย ส.4 รูปที่ 8 ทั้งๆ ที่บังโคลนหลังขวาและสวนทายของประตูหลังขวาไดรับความเสียหายมากจน
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ตองเปลี่ยน แตประตูหนาขวาก็ไมไดรับความเสียหายใดๆ ที่จะตองซอม แตผูเสนอขอพิพาทก็ไดซอม
ประตูหนาซายไปดวยตามเอกสารหมาย ส.3 แผนที่ 3 ซึ่งรถยนตยี่หอ บี เอ็ม ดับเบิลยู ทะเบียน พธ2219 กรุงเทพฯ อันไดรับความเสียหายในลักษณะเดียวกับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวก็
ไมมีการซอมประตหนาซายดังใบประเมินราคาหมาย ค.3 เพราะฉะนั้นคูกรณีจึงตองขอใหตัดคาซอม
ประตูหนาซายออก ประตูหนาซายนี้มีคาซอม 3,100 บาท ลดราคา 15% แลวเหลือ 2,635 บาท และ
เปนกรณีที่ซอมที่อูหาง ผูเสนอขอพิพาทจึงเรียกรองใหชดใชคาแรงสวนนี้ ให 80% เปนเงิน 2,108 บาท
คูกรณีจึงขอหักเงินจํานวนนี้ออกจากคาเสียหายทั้งหมด โดยที่ควรจะตองชดใชคาเสียหายใหเพียง
66,147 บาท
ได พิ เ คราะห แล ว เกี่ ย วกั บ ความเสีย หายของประตู หนา ซา ยของรถคั นที่ผู เ สนอข อ
พิพาทรับประกันภัยไวนี้ พยานของผูเสนอขอพิพาทไดชี้แจงไววา ตามรูปถายหมาย ส.2 รูปที่ 2 แสดง
วารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนี้ถูกชนอยางแรงบริเวณทายรถขางขวา เมื่อถูกชนแลวได
กระเด็นไปชนรถเกงทะเบียน วค-3139 กรุงเทพฯ ซึ่งอยูคนละชองเดินรถ มุมหนาซายเปนสวนที่ไปชน
บริเวณขางรถดานขวาของรถ วค-3139 กรุงเทพฯ เมื่อดูรูปถายรูปที่ 6 แสดงวาประตุหนาขวาของรถ
ทะเบียน วค-3139 กรุงเทพฯนั้นถูกชนแรงมาก เพราะเหตุนี้ประตูหนาซายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวจึงขบกับบังโคลนหนาซายดังรูปถายหมาย ส.4 รูปที่ 10 จึงตองซอมประตูหนาซาย
ดวย อีกทั้งพยานของคูกรณีก็ยอมรับดวยวา รถยนตหมายเลขทะเบียน พธ-2219 กรุงเทพฯ ซึ่งพยาน
ของคูกรณีนํามาเปรียบเทียบกับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยนั้นเปนรถยุโรป ยี่หอ บี เอ็ม
ดับเบิลยู ซึ่งแข็งแรงกวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งเปนรถญี่ปุน ดังนั้น การที่ประตู
หนาซายของรถยนตทะเบียน พธ-2219 กรุงเทพฯ ไมไดขบกับขอบบังโคลนนั้นจึงไมไดหมายความวา
รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวนั้นประตูหนาซายจะไมขบกับขอบบังโคลนไปดวย จะตัด
คาแรงซอมประตูหนาซายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทหาไดไม
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 68,255 บาท (หกหมื่นแปด
พันสองรอยหาสิบหาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 26 ธันวาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอ
พิพาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือน นับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาด
แลว
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6701/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4404/2549
วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิ พ าทเสนอข อ พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น ปก-4146
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบีย ธท-2256 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2546 เวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับ
รถไปตามถนนสาธร เขตทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถโดย
ประมาท หามลอรถไมอยู พุงชนรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ตองซอม
เสียเงินไปจํานวน 159,100 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระ
เงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา เหตุเกิดขึ้นไมใชเพราะความประมาทของผูขับรถคันที่คูกรณีรับ
ประกันภัยไว ผูเสนอขอพิพาทยังไมไดจายเงินคาสินไหมทดแทนจึงไมอาจที่จะเสนอขอพิพาทนี้ได
ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวสูงเกินความเปนจริง ไมอาจะเรียก
ภาษีมูลคาเพิ่มได ขอใหยกคําเสนอขอพิพาท
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่อง คูกรณีประมาทหรือไม คาเสียหายมี
เพียงไร และรับชวงสิทธิแลวหรือยัง
ในชั้นพิจารณา ตอมาคูกรณีรยอมรับในประเด็นขอพิพาทเรื่องประมาทและเรื่องรับชวง
สิทธิ คงมีประเด็นเรื่องคาเสียหายมีเพียงไร
ทางพิจารณาผูเสนอขอพิพาทนําสืบฝายเดียว โดยคูกรณีไมติดใจนําสืบ ฟงขอเท็จจริง
ไดวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหายตามภาพถายเอกสาร ส.1 และ ส.2
นํารถไปซอมที่อู ร. จํากัด ตามใบเสนอราคารายการความเสียหายเอกสาร ส.3 สั่งซื้ออะไหลจากรานคา
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หลายแหงดวยกัน ปรากฏตามเอกสาร ส.4 ถึง ส.11 วาจางรถยกลากไปซอมตามเอกสาร ส.12 และใบ
ตกลงความเสียหายตามเอกสาร ส.13 ไดความดังนี้เห็นวาขอพิพาทฟงไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 177,777 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวน 159,800 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแก
ผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม จํานวน 2,277 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย
ทั้งนี้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 2888/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4540/2549
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 เวลาประมาณ 23.10 นาฬิกา นาย อ. ไดขับ
รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนพระราม 1 จากดานสุขุมวิทไปทางดานแยกปทุม
วัน เมื่อถึงที่เกิดเหตุหนาสถานที่กอสรางสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงสระปทุม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร มีนาย ย. ขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยมาดวยความประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังเปลี่ยนชองทางเดินรถโดยกระทันหันไมดูวามีรถแลนมาทางตรงหรือไมเปนเหตุใหชนรถยนต
คันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยได รับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมเสียคาใชจายไป
23,562 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดทวงถามคูกรณีแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 23,562 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับ
แตวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมและคาใชจายแทนผูเสนอขอ
พิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกคาเสียหายสูงเกินความเปนจริง ความจริง
ไมเกิน 10,000 บาท และผูเสนอขอพิพาทยังไมไดชําระคาซอม ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย กับตอง
หักคาภาษีมูลคาเพิ่มดวย
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมีเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทไดชําระคาซอมแลวหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดถูก
รถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยชนเสียหายโดยประมาท ไดนําเขาซอมที่อู ส. การาจ ตามรายการใน
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เอกสารหมาย ส.1 เสียคาซอมไปโดยไมคิดคาภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน 23,562 บาท ตามเอกสารหมาย
ส.4 และ ส.5
คูกรณีนําสืบวา รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยถูกชนทางดานซาย ไมเกี่ยวกับ
ดานขวา ไฟหนาขางขวา บังโคลนขวา เสื้อไฟขวาจึงไมเสียหาย ตองตัดคาซอมออกรวมเปนเงิน 1,860
บาท เหลือยอดเงินที่คูกรณียอมรับผิด 21,702 บาท
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ปรากฏวารถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยถูกชน
เสียหายรวม 15 รายการ ตามเอกสารหมาย ส.1 ซึ่งคูกรณีโตแย งวา รถถู กชนดานซาย สว นที่อยู
ทางขวาไดแกไฟหนาขวา บังโคลนขวาและเสื้อไฟขวาจึงไมเสียหาย ไดพิจารณาภาพถายหมาย ส.3
และหมาย ส.6 แลวเห็นวารถถูกชนดานหัวบุบยุบมาก ความเสียหายอาจตอเนื่องถึงไฟใหญหนา ดังจะ
เห็นไดจากภาพถายหมาย ส.3 ที่ฝากระโปรงดานขวาแยกตัวออกหางจากไฟหนา ฉะนั้นไฟใหญหนาจึง
เสียหายไดไฟหรี่และเสื้อไฟหนาขางขวาก็เสียหายดวยเพราะอยูใกลชิดติดกับไฟหนาใหญ สวนบัง
โคลนขวา ผูเสนอขอพิพาทไมมีภาพถายแสดงวาเสียหายจริงหรือไม มากนอยเพียงใด นาย ก. ก็ใหการ
วาตามภาพถายหมาย ส.3 นี้มองไมเห็นบังโคลนหนาขวาที่วาเสียหาย เชนนี้ เห็นวาเพียงความเห็น
ของอูวาบังโคลนหนาขวาบุบ ดุง ยังฟงไมไดชัดวาเสียหายจริง จึงตองตัดคาซอม 1,400 บาท ออก
เหลือคาเสียหาย 22,162 บาท ไมคิดรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม
สวนประเด็นขอ 2 ตามใบเสร็จหมาย ส.1 และใบสั่งจายคาสินไหมหมาย ส.5 แสดงวาผู
เสนอขอพิพาทจายคาซอมแลว จึงไดรับชวงสิทธิเรียกใหคูกรณีชดใช
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 22,162 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 9 กรกฏาคม 2546 จนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 3507/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4541/2549
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต เ ก ง คั น หมายเลขทะเบี ย น ษณ-4613
กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตเกงคันหมายเลขทะเบียน กง-6983 ชลบุรี
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เวลาประมาณ 24.00 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถคั นที่ผูเสนอขอพิ พาทรับ
ประกันภัยมาจอดริมและทําใหเสียหลักไปทางซ ายพุงไปชนรถฝายผูเสนอข อพิพาทเสียหายหลาย
รายการ หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจที่เกิดเหตุ เมื่อสอบถามผูขับทั้ง
สองฝ า ยแล ว เห็ น ว า เหตุ เ กิ ด จากความประมาทของผู ขั บ รถฝ า ยคู ก รณี จึ ง ออกหลั ก ฐานการชดใช
คาเสียหายใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไว ตอมาผูเสนอขอพิพาทยกลากรถไปซอมเปนเงิน 1,500 บาท
และเสียคาใชจายในการซอมเปนเงิน 264,128.64 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 265,628.64 บาท ผูเสนอ
ขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 267,013.64 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายไมเกิน 30,000 บาท แตผูเสนอ
ขอพิพาทจัดซอมสูงเกินความเปนจริง และตองหักภาษีออกดวย
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมีเพียงใด
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่ศูนยโตโยตา บอดี้เซอรวิส
ศูนย ประเมินเบื้องตนมาตามเอกสาร ส.2 นาย ส. หัวหนาฝายสินไหมไปคุมราคาและสั่งซอมตามใบ
ประเมินราคาเอกสาร ส.4 เมื่อรถถูกชนทายขณะจอดตรงตัว P แตรถเปนระบบเกียรออโตเมติก จะทํา
ใหความเสียหายถึงระบบเกียรไดเนื่องจากทําใหเศษเหล็กและเศษละอองตกคางและผสมกับน้ํามันเขา
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ไปในระบบเกียร เมื่อศูนยซอมสีแลวสตารทเครื่องไมติด ก็ตองเปลี่ยนอะไหลของระบบเกียรตในสวนที่
เสียหาย แตสวนที่ไมเสียหายก็ใชของเดิม ตามใบเสนอราคาเอกสาร ส.2 มีการเปลี่ยนอะไหลเฉพาะ
เทาที่จําเปน การเปลี่ยนอะไหลที่ระบุเปนของดานหนาทั้งหมดและเปนการเปลี่ยนอะไหลของเกียร
สําหรับรายการซอมตามเอกสาร ส.2 แยกเปนคาแรงซึ่งหักสวนลดแลวจะเหลือ 62,266.40 บาท โดย
ราคานี้หักภาษีแลว เมื่อหักซอมหาง 20 เปอรเซ็นตจะเหลือ 49,813.12 บาท สวนคาอะไหลเมื่อหัก
ส ว นลดแล ว จะเหลื อ 187,887.20 บาท แต มี ส ว นที่ ลู ก ค า ออก 5,604.40 บาท ค า อะไหล จ ะเหลื อ
182,282.80 บาท แต ยั ง มี ค า น้ํ า มั น 2,300 บาท ค า ซ อ มจึ ง เป น เงิ น ทั้ ง หมด 234,395.92 บาท
รายละเอียดตามเอกสาร ส.2 แผนสุดทาย ผูเสนอขอพิพาทไดจายเงินค าซอมรวมกับเคลมอื่น แต
เฉพาะเคลมนี้ไดแกเอกสาร ส.3 แผนที่ 13
คูกรณีนําสืบวา หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจที่เกิดเหตุ
เมื่อสอบถามผูขับฝายคูกรณียอมรับวาไดขับไปชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท ก็ออกรายการความเสียหาย
ใหเฉพาะสวนทายไว 7 รายการ กับถายภาพรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามภาพถาย ค.1 เมื่อดูรายการ
ซอมของศูนยตามใบประเมินราคาเอกสาร ส.4 ไมมีรายการซอมสวนหนา แตกอนประเมินราคาตองรื้อ
กอนปรากกตามใบแจงรายการซอมตามเอกสาร ส.2 มีรายการซอมโดยเปลี่ยนอะไหลของสวนหนา จึง
ตองตัดอะไหลของสวนหนาออก เมื่อหักสวนลดแลวคาอะไหลจะเหลือ 90,544 บาท
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คาเสียหายมีเพียงใดนั้น ซึ่งทาง
นําสืบของคูกรณีไดโตแยงในปญหานี้วา เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบก็ได
ระบุรายการความเสี ยหายเฉพาะด านหลังไว 7 รายการ โดยรถฝายผูเสนอขอพิ พาทเสียหายตาม
ภาพถาย ค.1 เมื่อศูนยประเมินราคาไวก็ไมมีรายการซอมสวนหนาตามใบประเมินราคาเอกสาร ส.4ตใน
ใบแจงการซอมตามเอกสาร ส.2 มีการวอมสวนหนา ไดแกแผนที่ 1 รายการที่ 6 แผนที่ 2 รายการที่ 2,
3, 4, 5 แผนที่ 3 รายการที่ 1, 4, 5, 9 แผนที่ 9 รายการที่ 1, 2, 3, 4 จึงตองหักสวนหนานี้ออก เห็นวา
ตามขออางของคูกรณีที่กลาวมานั้น จะมองแตรายการความเสียหายที่ฝายคูกรณีออกไววามี 7 รายการ
ที่มีแตสวนหลังและตามภาพถาย ค.1 ที่คูกรณีถายไวเพียง 5 ภาพที่แตความเสียหายสวนหลังมิได แต
คูกรณีควรคํานึงวาขณะรถฝายคูกรณีมาชน รถฝายผูเสนอขอพิพาทอยูในสภาพอยางไรและมีการชน
สวนทายแรงเสียหายหนักอยางไรหรือไม เพราะจะมีผลตอเนื่องถึงดานหนาได แมอุบัติเหตุนี้จะไม
ปรากฏวารถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกชนทายแลวไดกระเด็นเอาดานหนาไปชนรถคันหนา ดังจะเห็นได
วาตามสภาพแหงขอหาตามคําเสนอขอพิพาทที่คูกรณีไมโตแยงระบุไวชัดวา กอนเกิดเหตุรถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทจอดอยูชิดขอบทางดานซาย แตการที่รถฝายคูกรณีขับเขาซอยมาอยางเร็วจนรถเสียหลักพุง
ชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท การชนทายในลักษณะที่รถฝายคูกรณีขับมาเร็วและเสียหลัก จึงนาจะ
ชนแรงตามภาพถายเอกสาร ส.1 ที่ฝายผูเสนอขอพิพาทถายไวไมวาขณะซอมหรือกอนซอมมีถึง 140
ภาพ แสดงใหเห็นวารถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายหนัก โดยบริเวณทายที่ถูกชนและดานขวาทําใหบัง
โคลนหลังขวาบุบเกือบถึงเสาเกง หลังและคิ้วใตบังโคลนหลังซายบุบทํานองเดียวกันกับบังโคลนหลัง
ขวา สวนฝากระโปรงหลังบุบมากจนยุบเขาไป กันชนบุบและแยกเกือบหลุดจากตัวรถ แมแตประตูหนา
ขวายังถูกบังโคลนหลังขวาบุบมาขบเกยประตูหลังขวา ซึ่งสภาพอยางนี้จะทําใหประตูหนาขวาถูกประตู
หลังขวามาขบซึ่งจะตองซอมประตูหนาขวาดวย สวนภาพถายขณะซอมมีการซอมดานหลังทั้งหมด
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รวมถึงดานในที่เสียหาย ซึ่งเปนรายการตอเนื่องที่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไมเห็นดวยตา
ขณะออกตรวจที่เกิดเหตุ เนื่องจากตองรื้อและถอดออกกอนจัดซอมจึงจะเห็นได ยิ่งไดความวารถฝายผู
เสนอข อพิ พ าทเป น ระบบเกีย รออโตเมติก ขณะจอดไวก อนที่ร ถฝ ายคู กรณี มาชนจะจอดตรงตัว P
เพราะลอกไมใหรถเคลื่อนตัวและเปนเกียรที่ใชจอดเฉพาะ ในเมื่อถูกชนแรงดานหลังที่เสียหายหนักมา
จึงนาสงผลกระทบถึงระบบเกียรใหเสียหายตามที่นาย ป. พนักงานของศูนยใหการ ซึ่งใหรายละเอียด
ของระบบเกียรวาการจอดในตัว P ของรถที่มีระบบเกียรออโตเปนการลอกตัวเกียรไมใหรถเคลื่อนตัว
เมื่อถูกชนทําใหมีการกระชากอยางแรงจะทําใหระบบลอกเกียรเสียหาย เนื่องจากทําใหมีเศษเหล็กและ
เศษละอองตกคางอยูในระบบเกียรและรวมกันน้ํามันเขาไปในระบบเกียร ซึ่งไมอาจลางออกไดตองรื้อ
เกียรออกและนําอะไหลที่เสียหายมาเปลี่ยน โดยเฉพาะนาย ป. ยังยืนวาอะไหลตัวไหนที่ไมเสียหายก็ใช
ของเดิมซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะอะไหลที่เสียหายเทานั้น และยังยืนยันวาอะไหลที่เปลี่ยนดานหนาตาม
เอกสาร ส.2 แผนที่ 1 รายการที่ 1, 6 แผนที่ 2 รายการที่ 2, 3, 4, 5 แผนที่ 3 รายการที่ 1, 4, 5, 9 เปน
ชุดระบบเกียรออโตเมติกที่อยูดานหนาทั้งหมดรวมถึงแผนที่ 9 รายการที่ 1, 2, 3, 4 ที่เอกสารรุบุชัดวา
เปนอะไหลของเกียร แมคูกรณีจะตอสูวาตามใบประเมินราคาตอนแรกตามเอกสาร ส.4 ไมมีการซอม
สวนหนาเลย ซึ่งกอนประเมินราคาตองรื้อกอน แตเพิ่งมีรายการอะไหลชุดเกียรตามใบแจงรายการซอม
ตามเอกสาร 2 ภายหลัง แตขออางของคูกรณีขอนี้ผูเสนอขอพิพาทก็มีนาย ส. หัวหนาฝายสินไหของผู
เสนอขอพิพาทมาใหรายละเอียดเรื่องนี้วา ขณะไปคุมราคาเพื่อประเมินราคาเบื้องตนหลังเกิดเหตุ 1 วัน
ตามเอกสาร ส.4 ไมมีการระบุความเสียหายของเครื่องและระบบเกียร แตเมื่อรถซอมตัวถังเสร็จทาง
ศูนยแจงมาวารถสตารทไมติด จึงใหศูนยตรวจสอบสาเหตุซึ่งโยงไปถึงเครื่องและระบบเกียร เมื่อไป
ตรวจสอบเห็นวาเฟองขบ จึงอนุมัติใหซอม การที่พยานปากนี้ใหรายละเอียดมีเหตุผลจึงมีน้ําหนักให
นาเชื่อถือได ดังนี้ตามใบแจงรายการซอมที่ออกภายหลังจึงมีเรื่องอะไหลของระบบเกียรมาดวย ดัง
เหตุผลที่กลาวมาขางตนใหเชื่อวาการเกิดเหตุครั้งนี้ทําใหระบบเกียรเสียหายดวย การที่ศูนยจัดซอมจึง
เปนการซอมรายการตอเนื่องในอุบัติเหตุนี้ เชนนี้ขอตอสูของคูกรณีดังกลาวขางตนไมอาจหักลางเหตุผล
ที่กลาวมาขางตนแลวได เมื่อไมมีขอตอสูเรื่องอื่นตอกันอีก คูกรณีจึงตองรับผิดคาซอมที่ผูเสนอขอ
พิพาทนําสืบไวจํานวน 234,395.92 บาท แตมีปญหาเรื่องคายกลาก การที่รถเสียหายหนักเชนนี้นา
จะตองขับไมไดแตตองยกลากไปซอม ครั้นนาย ส. มาสืบหาไดใหการกลาวถึงเรื่องนี้ไวไม อีกทั้งก็ไมมี
หลักฐานการชําระเงิน คายกลากจํานวน 1,500 บาท มาอางแตอยางใด สวนเอกสาร ส.3 เปนเพียงใบ
อนุมัติจายเปนภาษาอังกฤษโดยไมมีคําแปล จึงยังรับฟงไมไดวาผูเสนอขอพิพาทไดจายคายกลากใน
ครั้งนี้ จึงไมกําหนดคายกลากให ดังนั้นเงินที่ผูเสนอขอพิพาทจายไปจึงมีแตคาซอมตามจํานวนที่นําสืบ
ไวซึ่งถือเปนคาเสียหายครั้งนี้ที่คูกรณีตองรับผิดพรอมดอกเบี้ย
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 234,395.92 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
รอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันจาย (วันที่ 1 เมษายน 2548) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 3,170 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 175/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4542/2549
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน กง-755 พระนครศรีอยุธยา
สว นคู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกั นภั ย ค้ํา จุ น รถยนต คั น หมายเลขทะเบี ย น นก-1812 บุรี รัม ย เมื่อ วั นที่ 12
มกราคม 2547 เวลา 08.32 นาฬิกา นางสาว ณ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตาม
ถนนในหมูบานเสรี 2 มุงหนาไปแยกพระราม 9 ขณะขับถึงที่เกิดเหตุแยกพรีเมียร ไดมีนาย ฉ.ขับรถคัน
ที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาดวยความเร็วสูงและกระชั้นชิด เมื่อรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดชะลอ
ความเร็วรถฝายคูกรณีไมสามารถหามลอไดทัน เปนเหตุใหพุงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย
หลั ง เกิ ด เหตุ พ นั ก งานตรวจสอบอุ บั ติ เ หตุ ข องคู ก รณี ม าตรวจที่ เ กิ ด เหตุ เห็ น ว า ผู ขั บ รถฝ า ยคู ก รณี
ประมาทตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมเสียคาใชจายเปนเงิน 3,960 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับ
ชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวันเสนอขอพิพาทรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 4,186.21 บาทขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาเสียหายไมเกิน 1,500 บาท
ในวันนัดพิจารณา ไดกําหนดประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของทั้งสองฝายออกตรวจ ฝายผูเสนอขอพิพาทออกรายการความเสียหายไวตามเอกสาร ส.1
สวนฝายคูกรณีออกใบตรวจสอบรายการความเสียหายใหตามเอกสาร ส.2 ทํานองยอมรับผิด โดยรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายดานหลัวขวาตามภาพถาย ส.3 เมื่อมีการนํารถไปซอม ผูเสนอขอพิพาท
คุมราคาเหลือ 3,700 บาท โดยราคานี้หักภาษีออกแลวตามเอกสาร ส.4 ผูเสนอขอพิพาทจายเงินคา
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ซอมแลวตามเอกสาร ส.5 ชั้นเรียกรองไดเจรจาคาซอมกัน โดยยุติกันที่ 3,700 บาท ผูเสนอขอพิพาทได
สงเอกสารไปวางบิลตามเอกสาร ส.6 เมื่อถึงวันนัดรับเช็ค ทางคูกรณีไมยอมออกเช็คให
คูกรณีแถลงยอมรับวาคาเสียหายมีจํานวน 3,700 บาท แตไมขอรับผิดคาธรรมเนียม
เพราะคูกรณีขอยอมชดใชแลว
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา คาเสียหายมีเพียงใดนั้น เห็นวา
เมื่อวั นสืบพยาน ผู เสนอขอพิพาทได นําสืบ และส งเอกสารตางๆ ไปแลว คู กรณีจึงแถลงยอมรับ วา
ค า เสี ย หายมี จํ า นวน 3,700 บาท ซึ่ ง ตรงกับ เอกสารที่ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ าสื บ ไว ดั ง นี้ย อ มฟ ง ได ว า
คาเสียหายมีจํานวน 3,700 บาทตามที่คูกรณียอมรับ สวนที่คูกรณีไมติดใจสืบพยาน แตแถลงวาไม
ขอรับผิดคาธรรมเนียมการตั้งอนุญาโตตุลาการเพราะคูกรณียอมชดใชนั้น เห็นวา การที่คูกรณีไมชําระ
เงินคาเสียหายตามใบวางบิลจําตองใหผูเสนอขอพิพาทเสนอขอพิพาทนี้บังคับใหชําระ และคูกรณียังยื่น
คําคัดคานโตแยงคาเสียหายไวอีก การที่ยอมรับในวันนัดสืบพยานผูเสนอขอพิพาทวาคูกรณียอมชดใช
แตก็ยังไมตกลงทําสัญญาประนอมขอพิพาทจนตองใหมีการชี้ขาดไป เมื่อปรากฏวาคูกรณีตกเปนผูแพ
คดี คาธรรมเนียมยอมตกแกคูกรณีที่เปนฝายแพเปนฝายตองชดใชแทน ดังนี้จํานวนเงินที่คูกรณีตอง
ชดใชคือคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยรวมถึงคาธรรมเนียมที่ตองชดใชแทนดวย แตในสวนของดอกเบี้ยนั้น
ปกติไปวางบิลแลว 1 เดือน จึงนัดรับเช็ค วันผิดนัดจึงตองนับไปอีก 1 เดือน ดังนั้นดอกเบี้ยที่ตองชําระ
ตองนับไป 1 เดือน ตั้งแตวันวางบิลคือวันที่ 22 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป หาใชตามคําขอตามคํา
เสนอขอพิพาทที่นับแตวันจายไม
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 3,700 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเส็จ กับใหใช
คาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแต
วันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6046/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4712/2549
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 นาย ภ. ได
ขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ษค-9904 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตาม
ถนนหลวงพอโต มุงหนาไปทางถนนบางนา-ตราด เมื่อไปถึงบริเวณคอสะพานหลวงพอโต ไดมีนาย ส.
ขับขี่รถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ษ-7749 ฉะเชิงเทรา คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวดวยความ
ประมาท เปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย พนักงานสอบสวนไดตรวจที่
เกิดเหตุและสอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีจึงเปรียบเทียบปรับ
ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวแลวโดยเสียคาใชจายไป 34,940 บาท จึงไดรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาด
ใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 34,940 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา ผูเสนอขอ
พิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนไปแลวหรือไม และคูกรณีจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหเพียงใด ซึ่งปู
เสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ช. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา
เกิดเหตุเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 เวลาประมาณ 11.25 นาฬิกา ที่บริเวณคอสะพานวัดหลวงพอโต
ถนนเทพารักษ นาย จ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ
ในวันนั้น ไดพบรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวกับรถยนตกระบะฝายคูกรณี ไดตรวจดู
ความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทแลวไดออกใบรับเรื่องซึ่งระบุรายการความเสียหายเบื้องตน
หมาย ส.3 ใหนาย ภ. ไว รูปถายรถของทั้ง 2 ฝาย มีดังรูปถายหมาย ส.4 พนักงานสอบสวนไดไปตรวจ
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ที่เกิดเหตุและสอบสวนแลว เห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของนาย ส. ผูขับขี่รถยนตกระบะฝาย
คูกรณีและไดเปรียบเทียบปรบแลวดังรายงานประจําวันฯ หมาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่
อู ส. การาจ อูยื่นใบเสนอราคาหมาย ส.6 มาโดยเสนอคาแรงและคาอะไหลรวมเปนเงิน 48,239 บาท
โดยรวมภาษีมูลคาเพิ่มดวย เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทไปควบคุมราคาไวที่ 34,940 บาท เมื่อซอม
รถเสร็จ อูมาขอรับเงิน ผูเสนอขอพิพทจายใหเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ดังเอกสารหมาย ส.7 หัก
ภาษีมูลคาเพิ่มแลวคูกรณีจะตองใชคาเสียหายให 32,654 บาท
ฝ า ยคู ก รณี มี น าย ธ. ผู รั บ มอบอํ า นาจช ว ง เป น พยานว า ในวั น เกิ ด เหตุ นาย สพ.
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุข องคูกรณีไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดพบนาย ส. ผูขับขี่รถยนต
กระบะฝายคูกรณี นาย สพ. ถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น นาย ส. ยอมรับวาเขาไดขับรถชนทายรถฝายผู
เสนอขอพิพาทจริง แตรถฝายผูเสนอขอพิพาทจะไดกระเด็นไปชนรถที่อยูขางหนาอีกหรือไมเขาไม
ทราบ แตในแฟมเรื่องราวไมพบบันทึกถอยคําของนาย ส. ในวันนั้นนาย สพ. พบนาย สท. ซึ่งอยูใน
บริเวณที่เกิดเหตุ อางวาไดเห็นเหตุการณ นาย สพ. จึงบันทึกถอยคําของนาย สท. ไวดังเอกสารหมาย
ค.1 และไดถายรูปรถในบริเวณที่เกิดเหตุไวดังรูปถายหมาย ค.2 ตามรูปที่ 2 จะเห็นไดวา การจราจรใน
ถนนที่เกิดเหตุคอนขางคับคั่ง เมื่อรถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกรถฝายคูกรณีชนทายกระเด็นไปชนทายรถ
คันหนานั้น ความเสียหายไมนาจะมากดังที่ผูเสนอขอพิพาทกลาวอาง ความเสียหายดานหนาของรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทนาจะเกิดจากการที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทไดไปชนทายรถคันหนาอยูกอนแลว
ตามรายงานประจําวันฯ หมาย ส.5 ก็ไมไดกลาวถึงวารถนาย ภ. ไดกระเด็นไปชนรถที่อยูขางหนาอีก
ดวย คูกรณีจึงไมตองชดใชคาซอมสวนหนาของรถฝายผูเสนอขอพิพาท ซึ่งมีคาแรงและคาอะไหลตาม
ราคาที่ควบคุมไว 9,870 บาท
ได พิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า ในวั น เกิ ด เหตุ น าย ภ. ได ใ ห ถ อ ยคํ า แก น าย จ. พนั ก งาน
ตรวจสอบอุ บั ติ เ หตุ ข องผู เ สนอข อ พิ พ าทตามบั น ทึ ก หมาย ส.1 ว า รถกระบะทะเบี ย น ษ-7749
ฉะเชิ ง เทรา มาชนท า ยรถคั น ที่ น าย ภ.ขั บ เป น เหตุ ใ ห ร ถนาย ภ. ไปชนท า ยรถทะเบี ย น ผ-3673
นครสวรรค ทําใหรถนาย ภ. ไดรับความเสียหายทั้งดานหนาและดานหลัง และนาย ภ. ไดนําชี้ที่เกิดเหตุ
ใหนาย จ. เขียนแผนที่ไวดังแผนที่หมาย ส.2 ซึ่งแสดงไววารถที่เกิดชนกันนี้มี 3 คัน สมดังถอยคําของ
นาย ภ. ตามเอกสารหมาย ส.3 นาย จ. ก็ไดบันทึกความเสียหายเบื้องตนของรถนาย ภ. ซึ่งระบุไวดวย
วา กันชนหนา บุบ ครูด ดุง ไฟหนาซายขวาแตก ฝากระโปรงหนาบุบดุง+ไฟเลี้ยวหนาซายขวาแตก
กระจังหนาแตก+บังโคลนหนาขวาบุบ และรอตรวจสอบหมอน้ําและชวงหนา ตามรูปถายรถฝายผูเสนอ
ขอพิพาทหมาย ส.4 และ ค.1 ก็แสดงใหเห็นชัดวาสวนหนาของรถไดรับความเสียหายดวย แมคูกรณีจะ
มีบันทึกถอยคําแนบทายสรุปรายงานการตรวจสอบหมาย ค.1 วานาย สท. ใหถอยคําวา เห็นรถคัน
หมายเลขทะเบียน ษค-9904 กทม. ชนทายรถคันหมายเลขทะเบียน ผ-3673 นครสวรรค อยูกอนหนา
นั้นแลว แตคูกรณีก็ไมมีพยานหลักฐานอันใดที่จะมีน้ําหนักใหฟงวามีนาย สท. มาใหถอยคําไวเชนนั้น
จริงและพยานของคูกรณีก็ยอมรับวาลายมือชื่อนาย สท. กับนาย สพ. ผูบันทึกคลายคลึงกันเสมือนเปน
การลงลายมือชื่อของบุคคลเดียวกัน นอกจากนั้นตามสรุปรายงานการตรวจสอบหมาย ค.1 นี้ยังรายงาน
ไวมีในความวาจากการสอบถามทราบวา รถประกัน (หมายถึง รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว) แลนมา
ตามถนนทางเขาวัดหลวงพอโต โดยมีรถคูกรณีที่ 1 (หมายถึง รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว)
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แลสนําหนาและมีรถคูกรณีที่ 2 (หมายถึง รถหมายเลขทะเบียน ผ-3673 นครสวรรค) แลนนําหนารถ
คูกรณีที่ 1 ในชองทางและทิศทางเดียวกัน ผูขับขี่รถประกันแจงวารถคูกรณีที่ 1 ไดหามลอหยุดรถตาม
รถคูกรณีที่ 2 รถประกันแลนตามหลังมาโดยขาดความระมัดระวัง หามลอหยุดรถตามไมทัน เปนเหตุให
ชนทายรถคูกรณีที่ 1 ดวยความแรงทําใหรถคูกรณีที่ 1 พุงชนทายรถคูกรณีที่ 2 ไดรับความเสียหายทุก
ฝาย รถคูกรณีที่ 2 เสียหายเล็กนอยไมติดใจเอาความ ไดเดินทางกลับไปกอน และบันทึกไวในตอนทาย
วา พนักงานสอบสวนไดสอบปากคําผูขับขี่รถทั้ง 2 ฝายแลวมีความเห็นวารถประกันเปนฝายประมาท ผู
ขับขี่รถประกันยอมรับผิดจึงเปรียบเทียบปรับ 400 บาท ในสวนที่รถประกันชนทายรถคูกรณีที่ 1 แต
ความเสียหายดานหนารถคูกรณีที่ 1 นั้นพนักงานสอบสวนไดแนะนําใหบริษัทประกันภัยทั้ง 2 ฝาย
เรียกรองคาเสียหายกันเอง จากพยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทประกอบกับขอความในเอกสาร
หมาย ค.1 ดังกลาวนี้มีน้ําหนักเพียงพอใหฟงวาคูกรณีจะตองรับผิดในคาซอมสวนหนาของรถฝายผู
เสนอขอพิพาทดวย และผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยฝายผูเสนอขอ
พิพาทแลว
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 32,654 บาท (สามหมื่นสอง
พันหกรอยหาสิบสี่บาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว
นับแตวันที่ 23 เมายน 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท
1,500 บาทดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6383/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4713/2549
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ล. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทและแกไขเพิ่มเติมคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2546 นาย ศ. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ฌข-669 กรุงเทพมหานคร (ปายแดง)
ข-7984 กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนวิภาวดีรังสิต มุงหนาไปทาง
ลาดพราว โดยขั บไปในชองเดินรถที่ 3 นับ จากซาย ตามหลังรถยนตหมายเลขทะเบียน ฉห-4068
กรุงเทพมหานคร ไดมีนาย ท. ซึ่งขับรถยนตหมายเลขทะเบียน 71-0645 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณี
รับประกันภัยค้ําจุนไวตามหลังรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทมา ไดขับรถดวยความประมาทโดยไมเวนระยะ
ใหหางจากรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวพอสมควร เมื่อนาย ศ. ชะลอความเร็วลง รถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยไวจึงพุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทๆ กระเด็นไปชนรถคันที่อยูขางหนา
ไดรับความเสียหายเกิดเหตุแลวพนักงานสอบสวนเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝาย
คูกรณีและเปรียบเทียบปรับ ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวแลวโดยเสียคาใชจาย
ไป 151,765 บาท จึงไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว
คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินให 151,7645 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมี
เพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่สืบ
ในชั้ น พิ จ ารณา ฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น าย จ. ผู รั บ มอบอํ า นาจช ว งและนาย ส.
เจาหนาที่ตรวจงานราคาของผูเสนอขอพิพาทเปนพยานวา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 เวลาประมาณ
9.00 นาฬิกาเศษ นาย ศ. ไดขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
โดยขับตามหลังรถยนตตูหมายเลขทะเบียน ฉห-4068 กรุงเทพมหานคร ไดมีนาย ท. ซึ่งขับรถยนต
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บรรทุก 6 ลอคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังมาในชองเดินรถเดียวกัน ไดขับรถโดยไมเวนระยะให
หางจากรถฝายผูเสนอขอพิพาทพอสมควร เมื่อนาย ศ.ชะลอความเร็วลงตามรถคันหนา รถฝายคูกรณี
จึงพุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท นาย ศ.พยายามขับหักหลบรถตูซึ่งอยูขางหนา แตไมพน หนา
รถฝายผูเสนอขอพิพาทจึงชนถูกทายรถตูฝายผูเสนอขอพิพาทจึงไดรับความเสียหายทั้งดานหนาและ
ดานทาย ในวันนั้นนาย ร. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาท ไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิด
เหตุ ไดบันทึกถอยคําของนาย ศ.ไวในเคลมฟอรมหมาย ส.1 และออกหลักฐานการชดใชคาเสียหายซึ่ง
ระบุรายการความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังเอกสารหมาย ส.2 รถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวนี้เปนรถยนตเกงยี่หอเมอรซีเดส เบนซ และเกิดเหตุในขณะที่ยังเปนรถปายแดง เอา
ประกันภัยไวในอัตราเบี้ยซอมอูหาง ผูเสนอขอพิพาทจึงใหนําไปซอมที่อูบริษัท ค. จํากัด โดยสั่งซื้อ
อะไหลจากบริษัทเบนซ พระราม 3 จํากัด บริษัท ค. ยื่นใบเสนอราคาคาแรงมาเปนเงิน 33,600 บาท
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม บริษัท เบนซพระราม 3 ยื่นใบเสนอราคาคาอะไหล 113,613 บาท โดยมี
สวนลดให 30% แลวและรวมภาษีมูลคาเพิ่มดวยดังเอกสาร ส.4 รูปถายรถในระหวางซอมมีดังรูปถาย
หมาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาทจายคาอะไหลใหบริษัท เบนซพระราม 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2546 เปน
เงิน 113,613 บาท หักภาษีมูลคาเพิ่มแลวเหลือ 106,181 บาท ดังเอกสารหมาย ส.6 เมื่อรถซอมเสร็จ
แลว ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาแรงใหบริษัท ค. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 เปนเงิน 33,600 บาท โดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังเอกสารหมาย ส.7 คูกรณีจะตองชดใชคาแรงใหเพียง 80% เปนเงิน 26,880
บาท ในการซอมรถนี้ตองใหราน ฟ. ซอมกันชนหนาดวย ซึ่งผูเสนอขอพิพาทจายเงินใหเมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2546 เปนเงิน 2,055 บาท โดยไมนับภาษีมูลคาเพิ่มดังเอกสารหมาย ส.8 และรูปถายหมาย ส.
9 คูกรณีจะตองชดใชคาซอมรถใหรวมทั้งสิ้น 135,116 บาท
ฝ า ยคู ก รณี มี น าย ส. ผู รั บ มอบอํ า นาจเป น พยานทั ก ท ว ง ค า เปลี่ ย นอะไหล ห ม อ น้ํ า
17,058 บาท กับคาแรงซอมบังโคลนหนาซายและบังโคลนหลังซาย 4,800 บาท รวมเงินที่ขอตัดออก
21,858 บาท
ไดพิเคราะหแลว เรื่องความเสียหายของหมอน้ํานั้นพยานของคูกรณีวา ตามใบเสนอ
ราคาหมาย ส.4 แผนแรกไมไดระบุวาจะตองเปลี่ยนหมอน้ําดวย เพิ่งมาทําใบเสนอราคาเพิ่มเติมวา ตอง
เปลี่ยนอะไหลหมอน้ําดวยโดยระบุอะไหลเพิ่มเติม 2 รายการ คือหมอน้ําและพลาสติกปดรูกันชนหลัง
เมื่อดูรูปถายหมาย ค.1 รูปที่ 1 แลวจะเห็นไดวาหนากระจังไมมีการซอมหรือเปลี่ยน ความเสียหาย
ดานหนามีแตกันชนหนาบุบครูดเทานั้น เมื่อหนากระจังไมเสียหาย หมอน้ําซึ่งอยูดานในของหนากระจัง
ก็ไมนาเสียหายดวย ขอนี่นาย สร. พยานของผูเสนอขอพิพาทไดชี้แจงไววา แมเครื่องยนตของรถคันนี้
จะไมไดรับความเสียหาย แตชิ้นสวนบางชิ้นที่อยูหนาเครื่องยนตก็ไดเสียหายดังที่เห็นไดจากอินเตอร
คูลเลอร ตามเอกสารหมาย ส.3 แสดงวาในการตรวจสอบความเสียหายของรถเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
2546 ยังไมไดเสนอเปลี่ยนหรือซอมหมอน้ํา ตอมาในภายหลังบริษัทผูซอมเพิ่งตรวจพบความเสียหาย
ของหมอน้ํา จึงเสนอเปลี่ยนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ดังใบสงของหมาย ส.12 พยานหลักฐาน
ของผูเสนอขอพิพาทเพียงพอใหฟงวาหมอน้ําไดรับความเสียหายดวยจริง จะตัดคาอะไหลสวนนี้ออกยัง
ไมได พยานของคูกรณีทกทวงอีกขอหนึ่งวา รถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกรถฝายคูกรณีชนที่ทายรถ
ดานขวา แลวรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดกระเด็นไปชนรถที่อยูขางหนาบังโคลนหนาซายและบังโคลน
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หลังซายไมไดรับความเสียหายดวย ถาไดรับความเสียหายดวยพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุจะแลเห็น
แตปรากฏวาในหลักฐานแสดงรายการความเสียหายหมาย ส.2 ไมไดจดแจงไววาไดรับความเสียหาย
ดวย ขอนี้ฟงไดตามขอทักทวงของพยานคูกรณี จึงตองตัดคาซอมบังโคลนหนาซายและบังโคลนหลัง
ซายออกรวมเปนเงิน 4,800 บาท คูกรณีควรตองรับผิดชดใชคาเสียหายให 130,316 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 130,316 บาท (หนึ่งแสน
สามหมื่นสามรอยสิบหกบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวน
ดังกลาวนับแตวันที่ 20 ธันวาคม 2546 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผู
เสนอขอพิพาท 1,500 บาท ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณี
ไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5525/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4731/2549
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ผูขับขี่
รถยนตหมายเลขทะเบียน 8ผ-1974 กรุงเทพมหานคร ซึ่งคูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไดขับรถมาตาม
ถนนรัตนาธิเบศร จากดานสะพานพระนั่งเกลา มุงหนามาทางดานพงษเพชร โดยขับตามหลังรถยนต
เกงหมายเลขทะเบีย น วธ-1128 กรุงเทพมหานคร ซึ่ งผูเสนอขอพิพาทรับประกั นภั ยไวใ นชองทาง
เดียวกัน เมื่อมาถึงบริเวณเชิงสะพานขามแยกแคราย ผูขับขี่รถฝายคูกรณีไดขับดวยความประมาท โดย
ขับดวยความเร็วสูงและไมเวนระยะใหหางจากรถคันหนาพอสมควร เมื่อผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาท
ชะลอความเร็วตามรถคันหนา ผูขับขี่รถฝายคูกรณีไมสามารถหยุดรถไดทัน รถฝายคูกรณีจึงพุงชนทาย
รถยนตหมายเลขทะเบียน วธ1128 กรุงเทพมหานคร และรถฝายผูเสนอขอพิพาทกระเด็นไปชนรถคัน
หนาไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวพนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบปรับผูขับขี่รถฝายคูกรณี ผูเสนอ
ขอพิพาทจัดใหซอมราถคันที่รับประกันภัยไวใหอยูในสภาพดีแลวโดยเสียคาใชจายไป 105,944 บาท จึง
ไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณียังไมชดใชให
ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 105,944 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คู ก รณี ยื่ น คํ า คั ด ค า นมี ใ จความว า เหตุ เ รื่ อ งนี้ มี คู ก รณี 5 ราย ผู เ สนอข อ พิ พ าทจะ
เรียกรองใหคูกรณีรับผิดเพียงฝายเดียวไมได เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คูกรณีจะตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหเพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ส. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เวลา 13.00 นาฬิกาเศษ นาย อ. ไดขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน วธ1128 กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนรัตนาธิเบศร จากดานสะพานพระนั่งเกลามุงหนามาทางแยกพงษ
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เพชร โดยขับตามหลังรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน บจ-9247 ปทุมธานี ซึ่งนางสาว ข. เปนผูขับขี่
ด า นหลั ง รถนาย อ. รถยนต ขั บ ตามหลั ง มาอี ก 6 คั น คื อ รถยนต ห มายเลขทะเบี ย น 9ฐ-9537
กรุงเทพมหานคร ซึ่งนาย ส. เปนผูขับหลังรถนาย ส. เปนรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน 8ผ-1974
กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวและมีนางสาว ณ. เปนผูขับขี่ ตอจากนั้นเปนรถยนต
หมายเลขทะเบียน ลธ-9374 กรุงเทพมหานคร ซึ่งนาย บ. เปนผูขับขี่ รถยนตหมายเลขทะเบียน กต9132 นนทบุรี ซึ่งนาง ก. เปนผูขับขี่ รถยนตหมายเลขทะเบียน ษข-6677 กรุงเทพมหานคร ซึ่งนาย อ.
เ ป น ผู ขั บ ขี่ แ ล ะ ร ถ ย น ต ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น ท น -8343 ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ซึ่ ง น า ย ฉ
เปนผูขับขี่ ตามลําดับ เมื่อมาถึงบริเวณสะพานที่ขามไปยังแยกแครายการจราจรติดขัด น.ส. ข. ซึ่งขับ
รถคันหนาสุดจึงหยุดรถ นาย อ. และนาย ส. ก็หยุดรถตาม น.ส. ณ. ซึ่งขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัย
ไวหยุดรถไมทัน รถ น.ส. ณ. จึงชนทายรถนาย ส. รถนาย ส. กระเด็นมาชนทายรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวซึ่งมีนาย อ. เปนผูขับขี่ รถนาย อ. ถูกชนกระเด็นไปชนทายรถ นาย ว. พนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุในวันนั้น ไดสอบถามนาย อ. ถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวบันทึกไวในบันทึกถอยคําหมาย ส.1 ไดเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไวดังแผนที่หมาย
ส.2 รูปถายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมีดังรูปถายหมาย ส.3 และ ส.8 ไดออกใบรับรอง
ความเสียหายหมาย ส.4 ใหนาย อ. ไว พนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองนนทบุรีไดตรวจที่เกิดเหตุและ
สอบสวนแลวเห็นวาเหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถ 5 คันไดแก น.ส. ณ. นาย บ. นาง ก. นาย
อ. และนาย ฉ. แตกอนที่รถ 5 คันนี้จะเกิดชนกันนั้น น.ส. ณ.ไดขับรถชนทายรถนาย ส. รถนาย ส.
กระเด็นไปชนทายรถนาย อ. เปนเหตุใหรถนาย อ. กระเด็นไปชนทายรถ น.ส. ข. อยูกอนแลว พนักงาน
สอบสวนจึงไดเปรีบบเทียบปรับผูขับขี่รถ 5 คันนั้น ดังสําเนารายงานประจําวันฯ หมาย ส.5 ผูเสนอขอ
พิพาทใหนํารถคันที่รับประกันภัยไวไปซอมที่ศูนยบริการของบริษัท อ. เมื่อซอมรถเสร็จแลวบริษัท อ.
มาขอรับเงิน ผูเสนอขอพิพาทจายเงินใหเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2547 ดังเอกสารหมาย ส.9 รวมเปน
เงิน 105,944.55 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในจํานวนนี้เปนคาแรง 52,893 บาท คูกรณีจะตอง
ชดใชคาแรงเพียง 80% เปนเงิน 42,315 บาท รวมกับคาอะไหล 53,051 บาท แลวเปนคาเสียหายซึ่ง
คูกรณีจะตองชดใชให 95,366 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
ฝายคูกรณีมีนาย อฝ. ผูรับมอบอํานาจชวง เปนพยานวา พนักงานสอบสวนมีความเห็น
วา เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถ 5 คันรวมทั้งรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว จึงควรใหผูขับขี่
รถทั้ง 5 คัน เฉลี่ยความรับผิดตอความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาท
ไดพิเคราะหแลว นาย อ. ผูขับขี่รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวใหถอยคําแก
นาย ว. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทตามบันทึกถอยคําหมาย ส.1 มีใจความวา
ระหวางที่นาย อ. หยุดรถติดอยูนั้น มีรถกระบะอีซูซุทะเบียน 8ผ-1974 กทม. ที่ขับตามหลังมาไดขับรถ
ชนทายรถทะเบียน 9ฐ-9537 กท. ทําใหรถ 9ฐ-9537 กท. กระแทกทายรถนาย อ. ทําใหหนารถนาย อ.
ไปกระแทกทายรถกระบะโตโยตาทะเบียน บจ-9247 ปท. ที่อยูขางหนาอีกที ทําใหรถนาย อ. ไดรับ
ความเสียหายทางดานหนาและดานหลัง รายงานประจําวันฯ ของ สภ.อ.เมืองนนทบุรี หมาย ส.5 ได
บันทึกถึงลักษณะของเหตุที่เกิดขึ้นวา “จากการสอบสวนทราบวาขณะเกิดเหตุมีฝนตก รถทุกคันขับมา
ตามถนนรัตนาธิเบศรจากแยกพระนั่งเกลา มุงหนาแยกแคราย โดยรถคันที่ 1 (บจ-9247 ปทุมธานี), คัน
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ที่ 2 (วธ-1128 กทม) คันที่ 3 (9ฐ-9537 กทม.) ไดจอดอยูแลว รถยนตคันที่ 8 (ทน-8343 กทม.) ไดขับ
มาชนทายรถคันที่ 7 (ษข-6677 กทม.) รถคันที่ 7 ชนทายรถคันที่ 6 (กต-9132) รถคันที่ 6 ชนทายรถ
คันที่ 5 (ลธ-9374) รถคันที่ 5 ชนรถคันที่ 4 (8ผ-1974 กทม) รถคันที่ 4 ไดไปชนทายรถคันที่ 3 (9ฐ9537 กทม) เปนเหตุใหรถคันที่ 3 เลื่อนไปชนทายรถคันที่ 2 (วธ-1128 กทม) และรถคันที่ 2 เลื่อนไป
ชนทายรถคันที่ 1 (บจ-9247 ปทุมธานี) ตามลําดับ ทําใหรถทุกคันไดรับความเสียหาย พิจารณาเห็นวา
เหตุ เ กิ ด จากความประมาทของผู ขั บ ขี่ ร ถคั น ที่ 8 คั น ที่ 7 คั น ที่ 6 คั น ที่ 5 และคั น ที่ 4 จึ ง ได แ จ ง ข อ
กลาวหาใหผูขับขี่รถทั้ง 5 คัน ทราบวา ขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหชนทรัพยสินผูอื่นเสียหาย...”
เมื่อพิจารณาขอความตามพยานเอกสารของผูเสนอขอพิพาทดังกลาวนี้ประกอบกันจะ
เห็นไดวา ถานาย ฉ. ไมขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ทน-8343 กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูทายสุดใน
ลําดับที่ 8 เขาชนทายรถคันลําดับที่ 7 รถคันลําดับที่ 7 ก็จะไมไปชนทายรถคันลําดับที่ 6 รถคันลําดับที่
6 ก็จะไมไปชนทายรถคันลําดับที่ 5 รถคันลําดับที่ 5 ก็จะไมไปชนทายรถคันลําดับที่ 4 คือ คันที่คูกรณี
รับประกันภัยไว รถคันลําดับที่ 4 ก็จะไมไปชนทายรถคันลําดับที่ 3 รถคันลําดับที่ 3 ก็จะไมไปชนทาย
รถคันลําดับที่ 2 คือคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว และรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวก็
จะไมไปชนทายรถคันลําดับที่ 1 การที่พนักงานสอบสวนลงความเห็นวาเหตุเกิดจากผูขับขี่รถคันที่ 8
คันที่ 7 คันที่ 6 คันที่ 5 และคันที่ 4 ขับรถโดยประมาทนั้น เมื่อผูเสนอขอพิพาทไมมีพยานหลักฐานอื่น
ใสดมาประกอบเพื่อใหฟงขอเท็จจริงเชนนั้นได พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทจึงไมมีน้ําหนักพอให
ฟงวา ความเสียหายของรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวเกิดจากการขับรถโดยประมาทของผู
ขับขี่รถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว จะใหคูกรณีชดใชคาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาทยังไมได
อาศัยเหตุดังไดวินิจฉัย จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท คาธรรมเนียมของทั้ง 2 ฝายนี้
เปนพับ
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6147/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4732/2549
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต เ ก ง คั น หมายเลขทะเบี ย น วต-5414
กรุ ง เทพมหานคร ส ว นคู ก รณี เ ป น ผู รั บ ประกัน ภัย ค้ํ าจุ น รถยนตแ ท็ก ซี่ ห มายเลขทะเบี ย น 1ม-0018
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 เวลา 14.10 นาฬิกา นาย ส. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยมาตามถนนราชดําเนินมุงหนาสะพานพระปนเกลา ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณเชิงสะพาน
ปนเกลาฝงพระนคร ไดมีนาย ก. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังรถฝายผูเสนอขอพิพาทมา
ชองทางเดียวกันดวยความเร็ว โดยไมเวนระยะใหหางรถคันหนาพอสมควรที่จะใหหยุดไดทันทีเมื่อ
จําเปนตองหยุด เมื่อรถฝายผูเสนอขอพิพาทชะลอความเร็วเนื่องจากการจราจรติดขัด ผูขับรถฝาย
คู กรณีไมอาจหามลอ และหยุ ดรถได จึงไดพุ ง ชนทายรถฝ ายผู เ สนอขอพิพ าทเสียหาย หลังเกิด เหตุ
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีมาที่เกิดเหตุ เห็นวาผูขับฝายคูกรณีประมาท จึงมอบใหแจง
ความเสียหายใหไวเปนหลักฐาน ตอมาผูเสนอขอพิพาทเสียคาใชจายในการจัดซอมรถเปนเงิน 9,200
บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ยถึงวัน
เสนอขอพิพาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,171.67 บาท ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทปกปดขอเท็จจริง กลาวคือรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทเสียหายเล็กนอยเพียงกันชนหลังดานซายบุบ-ครูด และแผงทายบุบเล็กนอยเทานั้น หลังเกิดเหตุ
จนถึงปจจุบันผูเสนอขอพิพาทยังไมมีการจัดซอมหรือจายคาซอมแตอยางใด แตตามคําเสนอขอพิพาท
กลาววามีการาจัดซอมแลวทั้งที่บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด เปนผูจัดซอมรวมกับอุบัติเหตุรายอื่น สวน
คาเสียหายไมเกิน 2,000 บาท เพราะมีแตซอมสีและขัดสีเทานั้น
ประเด็นขอพิพาทมีวา
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1. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยและจายคาซอมแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออก
ตรวจสอบและออกใบรับรองความเสียหายใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไวตามเอกสาร ส.1 เมื่อผูเสนอ
ขอพิพาทรับแจงอุบัติเหตุก็ลงในใบรับแจงไวเอกสาร ส.2 จากนั้นนัดพบกับผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทยัง
ที่ทํ า งานเพื่ อ ตรวจดู ส ภาพรถกั บ ใบรั บ รองความเสี ย หายที่ คู ก รณี อ อกให ปรากฏว า ออกไม ค รบ 1
รายการ เพราะกันชนหลังแตกหูฉีกหรือปลายกันชนซายฉีกและแผงทายบุบ จึงออกรายการความ
เสียหายใหตามเอกสาร ส.3 เนื่องจากผูเอาประกันภัยขอนํารถไปซอมเอง ปกติรถตองซอมเสร็จแลวจึง
จะมารับเงิน แตเรื่องนี้ผูเอาประกันภัยแจงวายายไปอยูไกลและเปนการซอมที่อูมิใชอูในเครือ จึงขอรับ
เงินไปกอน นาย ป. พนักงานสินไหมทดแทนรถยนตจึงปรึกษาผูใหญและตกลงใหจายเงินไปกอน โดย
ขณะเกิดเหตุกรมธรรมยังคุมครอง แตใหนาย ส. พนักงานประเมินราคาประเมินราคาของอูกับภาพถาย
ปรากฏว าหูกั นชนฉีก เมื่อเปนกันชนพลาสติกที่มีสีดําและเปนลวดลายในตัว หากนําไปซอมจะมีสี
ตางกันไมเหมือนกันชนดานหนา จึงอนุมัติใหเปลี่ยนตามใบอนุมัติซอมเอกสาร ส.4 เมื่อตรวจสอบราคา
กันชนเปน เงิ น 8,560 บาท กั บ ค าแรงแผงใตกั นชนหลังเปนเงิน 1,284 บาท แตมีสว นลด ดั งนั้น 2
รายการนี้เ มื่อลดแลวจะเหลือ 9,200 บาท โดยราคาดังกลาวไมรวมภาษี ผู เสนอข อพิพาทจึงตกลง
จายเงินตามจํานวนดังกลาวโดยตกลงทันทึกกันไวตามเอกสาร ส.5 และมีหมายเหตุใหผูบังคับบัญชา
ทราบวากรมธรรมยังคุมครอง โดยขณะจายเงินหรือนํารถไปซอมไมมีการตอกรมธรรมกับผูเสนอขอ
พิพาท
คูกรณีนําสืบวา ตามรายการความเสียหายที่คูกรณีออกใหเอกสาร ส.1 ระบุวากันชน
หลังซายบุบ-ครูด และแผงทายเสียหายเล็กนอยตามภาพถาย ค.1 สามารถจัดซอมไดในราคา 2,000
บาท เมื่อผูเสนอขอพิพาทสงเอกสารไปเรียกรอง นาย ส. หัวหนาฝายเรียกรองของคูกรณีตรวจสอบแลว
ปรากฏวาขณะเกิดเหตุรถคันนี้ประกันภัยไวกับผูเสนอขอพิพาท แตนาย ส. เจาของเดิมไดใหขายรถคัน
นี้ใหนาย ช. ขณะยังไมมีการจัดซอม นาย ช. รับโอนแลวไดนําไปประกันภัยไวกับบริษัท ท. ประกันภัย
จํากัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ตามเอกสาร ค.1 แตเอกสารการจายเงินตามเอกสาร ส.5 ผูเสนอขอ
พิพาทจายคาซอมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 และเอกสารนี้ยังระบุหมายเหตุวารถหมดอายุแลวและไม
มีการตั้งจายเจาของรถไมสะดวกที่จะนํารถเขาซอม จึงขอเบิกตามสิทธิ นาย ส. จึงโทรศัพทสอบถาม
นาย ส. เจาของเดิม แจงวาขณะโอนขายยังไมมีการซอม แตไดมารับเงินคาซอมจากผูเสนอขอพิพาท
เมื่อสอบถามไปยังบริษัท ท. ประกันภัย จํากัด แจงวามีการซอมความเสียหายเดิม เมื่อเปนการโอนขาย
ทั้งสิทธิและหนาที่ จึงไมมีสิทธิมาตั้งเบิกตอผูเสนอขอพิพาทไดอีก และเอกสาร ส.5 พนักงานของฝายผู
เสนอขอพิพาท เปนผูเขียนเองทั้งหมด
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ 1 ที่ ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น เห็นวา แมภาพถายที่คูกรณีถายไวหลังเกิดเหตุไดแกภาพถาย ค.1 และ
รายการความเสียหายที่คูกรณีออกใหผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.1 จะไมปรากฏชัดวากันชนหลัง
ของรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ทั้งสองฝายโตเถียงกันเสียหายหนัก แตการที่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
ของทั้งสองฝายออกรายการความเสียหายไว 2 รายการ จะมีขอตางกันกลาวคือฝายคูกรณีออกไวตาม
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เอกสาร ส.1 วากันชนหลังทายบุบครูด+แผงทายบุบเล็กนอย ขณะที่ฝายผูเสนอขอพิพาทออกไวตาม
เอกสาร ส.3 วากันชนหลังแตก-หูฉีก แผงใตกันชนทาย (แผงทาย) แตการออกรายการความเสียหาย
ของคูกรณีที่ออกไวเปนการออกดวยการเห็นดวยตาขณะนั้นที่อาจจะไมละเอียด ซึ่งจะตางจากฝายผู
เสนอขอพิพาทที่จะตองตรวจสอบละเอียดกวาเพราะเปนฝายตองจัดซอมให ยิ่งรายการของแผงทายที่
แต ล ะฝ า ยออกไว โดยรายการนี้ อ ยู ด า นใน การที่ ร ถฝ า ยคู ก รณี ม าชนท า ยจนถึ ง กั บ ทํ า ให แ ผงท า ย
เสียหายดวย ไมวาจะเลกนอยหรือมากตามที่ทั้งสองฝายอาง โดยเฉพาะการเกิดเหตุครั้งนี้เกิดขณะรถ
ฝายคูกรณีขับตามหลังซึ่งไมเวนระยะใหหางพอสมควรและไดชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทขณะชะลอและ
หยุด แสดงวารถฝายคูกรณีตองชนกันชนที่อยูสวนภายนอกแรงจึงทําใหเสียหายถึงแผงทายดวย กรณี
เปนไปไดตามที่ผูเสนอขอพิพาทตรวจสอบและออกรายการไว วากันชนหลังแตกหรือหูปลายกันชนฉีก
ยิ่งเปนกันชนที่มีลวดลายสีดําในตัวดวย การซอมจะใหเหมือนเดิมเปนการยาก ดังนั้นที่ผูเสนอขอพิพาท
อนุมัติใหเปลี่ยนกันชนจึงจะเหมือนของเดิมได ถือวาการซอมของสวนนี้เหมาะสมแลว เมื่อไมมีขอตอสู
เรื่องราคาที่เปลี่ยนและรายการอื่นกัน ราคาที่ผูเสนอขอพิพาทตกลงจายแกผูเอาประกันภัยจึงเปนราคาที่
เหมาะสม ซึ่งถือไดวาเปนคาเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่เสียหายครั้งนี้ ปญหาตอไปไดแก
ประเด็นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยและจายคาซอมแลวหรือไมนั้น ซึ่ง
ปญหานี้คูกรณีมีนาย ส. หัวหนาสวนฝายเรียกรองและนาย ม. ผูรับมอบอํานาจมาใหการตอสูทํานองวา
เมื่อผูเสนอขอพิพาทสงเอกสารมาเรียกรองคาซอมรถคันที่ถูกละเมิด ปรากฏวาขณะเกิดเหตุรถคันนี้ยัง
ประกันภัยกับผูเสนอขอพิพาท แตรถยังไมมีการซอม ผูเอาประกันภัยไดขายรถคันนี้ใหผูอื่นและผูซื้อได
นําไปประกันภัยไวกับบริษัท ท. ประกันภัย จํากัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ตามเอกสารนอคฟอร
นอคเอกสาร ค.1 เมื่อโทรศัพทสอบถามไปยังนาย ส. เจาของเดิมก็ไดแจงวารถคันนี้ยังไมไดซอมขณะ
ขาย แตได ไปรับเปนเงิ นคาซ อมจากผูเสนอขอพิพาทแลว เมื่อขายใหนาย ช. ไปนาย ช. ไดนํ าไป
ประกั น ภั ย ไว กับ บริ ษั ท ท. ประกั น ภั ย จํ า กั ด เมื่อ วั นที่ 25 ธั น วาคม 2546 โดยเฉพาะเอกสารการ
จายเงินของผูเสนอขอพิพาททางผูเสนอขอพิพาททําเองไดลงวันที่การจายเงินในวันที่ 30 เมษายน
2547 ตามเอกสาร ส.5 และเอกสารนี้ยังมีบันทึกวารถหมดอายุแลวและไมมีการตั้งจายซึ่งเจาของรถยัง
ไมสะดวกนํารถเขาซอม จึงขอเบิกตามสิทธิ แสดงวารถเสียหายไมมากตามรายการความเสียหายที่
คูกรณีออกใหเอกสาร ส.1 เมื่อเปนการโอนขายสิทธิและหนาที่ไปแลวจึงไมมีสิทธิมาเบิกตอผูเสนอขอ
พิพาท ขณะที่เอกสาร ส.5 นี้ก็เปนเอกสารที่ผูเสนอขอพิพาททําเอง เห็นวานอกจากคําใหการของพยาน
แตละปากจะอางลอยๆ แลวก็ขัดแยงกับเอกสารที่อางไว กลาวคือ ขอที่อางวาไดโทรศัพทสอบถามนาย
ส. เจาของเดิมแลงไดรับแจงวาขณะโอนขายยังไมมีการจัดซอมแตมีการเงินเบิกไปแลว เมื่อเปนการ
โทรศัพทสอบถามจะอางคําตอบมาอยางไรก็ได เนื่องจากไมมีบันทึกของนาย ส. มาอางและขอที่อางวา
ไดสอบถามบริษัท ท. ประกันภัย จํากัด ไดแจงวามีการซอมความเสียหายเดิม ก็ไมมีหลักฐานของผูแจง
มาอางเชนกัน สําหรับในสวนของเอกสารนั้นครั้งแรกนาย ส. ไดอางเอกสารนอคฟอรนอคตามเอกสาร
ค.1 วาผูซื้อคือนาย ช. และนาย ช. ผูซื้อไดนําไปประกันภัยไวกับบริษัท ท. ประกันภัย จํากัด เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2546 แตเอกสาร ค.1 หาระบุวาผูเอาประกันภัยเปนนาย ช. ไม ครั้นเมื่อไดอางกรมธรรม
ของบริษัท ท. ประกันภัย จํากัด ตามเอกสาร ค.2 เขามา กลับปรากฏวาผูเอาประกันภัยก็ยังเปนคนเดิม
คือนาย ส. โดยเอกสารนี้ปรากฏชัดวานาย ส. เปนผูเอาประกันภัยนํารถคันนี้ไปประกันภัยไวกับบริษัท
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ท. ประกันภั ย จํ ากั ด ในวั นที่ 25 ธั น วาคม 2546 หามีชื่ อนาย ช. เกี่ ย วข องกั บ รถคันนี้ ไม ต า งจาก
หลักฐานของผูเสนอขอพิพาทที่มีนาย สศ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาท นาย สส.
พนักงานประเมินราคาของผูเสอนขอพิพาทและนาย ป. พนักงานสินไหมทดแทนรถยนตของผูเสนอขอ
พิพาทมาใหการประกอบเปนลําดับวา เมื่อรถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกละเมิดก็มีการออกรายการความ
เสียหายให แตผูเอาประกันภัยไดขอนํารถไปซอมเอง เนื่องจากยายไปอยูไกลและตองการซอมอูอื่นที่
มิใชอูในเครือจึงไดขอรับคาซอมไปกอน ผูเสนอขอพิพาทจึงใหฝายราคาตรวจสอบคาซอมกอนจาย ซึ่ง
ไดขอยุติ 9,200 บาท และไดขออนุมัติผูใหญจายไปกอน การบันทึกในหลักฐานการจายเงินตามเอกสาร
ส.5 ก็มิใชเปนการทําของผูเสนอขอพิพาทฝายเดียวตามที่คูกรณีอาง แตมีนาย ส. ผูเอาประกันภัยเปน
คูสัญญาลงชื่อรับรองไวดวย สวนการบันทึกหมายเหตุทายเอกสารการจายไวนั้น แสดงใหเห็นถึงการมา
ตกลงรับเงินชา เนื่องจากไมมีเวลานํารถเขาซอมจนหมดอายุคุมครอง โดยความเสียหายของรถไมทําให
ถึงกับใชรถไมได ซึ่งอาจดวยสาเหตุนี้ที่ผูเอาประกันภัยนํารถไปซอมเอง เมื่อสะดวกเวลาไหนจึงนําเขา
ซอมและมาขอเบิกเงินกับผูเสนอขอพิพาทยิ่ง ขณะเกิดเหตุกรมธรรมของผูเสนอขอพิพาทยังคุมครอง
ซึ่งผูเสนอขอพิพาทยังตองรับผิดคาซอมสวนนี้ แมแตหลักฐานการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยไดแกเอกสาร
ค.2 จากผูเสนอขอพิพาทเปนบริษัท ท. ประกันภัย จํากัด ก็ยังมีชื่อเจาของเดิมคือนาย ส. เปนผูเอา
ประกันภัยอยู โดยเอกสารนี้ไมมีการระบุวาขณะนํารถคันนี้ไปประกันภัยไวยังไมมีการซอมแตอยางใด
เชนนี้ขออางและหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทจึงมีน้ําหนักดีกวาขออางและหลักฐานของคูกรณี เมื่อได
ความดังกลาวมาขางตน การที่ผูเสนอขอพิพาทใชราคาซอมบางสวนใหแกผูเอาประกันภัยไปเพื่อนําไป
ซอมเอง โดยขณะเกิดเหตุกรมธรรมของผูเสนอขอพิพาทยังคุมครอง การที่ผูเอาประกันภัยจัดซอมใน
ราคาที่สูงวาก็หามาเรียกรองตอผูเสนอขอพิพาทไดอ ีกไม ดังนี้ถือไดวาผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคัน
ที่รับประกันภัยจะจายคาซอมแลว จึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองจากคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยรถที่เปน
ฝายละเมิดไดพรอมดอกเบี้ย
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 9,200 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันจายเงิน (วันที่ 11 พฤษภาคม 2547) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสอนขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 242/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4733/2549
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วง-9901 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 10-0330 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2547 เวลาประมาณ 18.50 นาฬิกา นาย ว. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ออกจากสถานีบริการน้ํามัน-คาลเท็กซเพื่อเลี้ยวเขาถนนแจงวัฒนะ ขณะเดียวกันไดมีผูมีชื่อขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยออกทางเดียวกันอยูดานขวา แตขณะรถฝายผูเสนอขอพิพาทเคลื่อนตัวออกเพื่อ
เลี้ยวเขาถนนแจงวัฒนะ รถฝายคูกรณีไดเลี้ยวออกเชนกันแตเลี้ยไมพนเปนเหตุใหมาเฉี่ยวชนรถฝายผู
เสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบ เห็นวาผูขับ
ฝายคูกรณีประมาท รายละเอียดตามสําเนาใบตรวจสอบรายการความเสียหายทายคําเสนอขอพิพาท
ตอมาไดมีการนํารถเขาซอมโดยผูเสนอขอพิพาทเสียคาใชจายเปนเงิน 15,325.08 บาท ผูเสนอขอ
พิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณีพรอมดอกเบี้ย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาเสียหายที่แทจริงไมเกิน 8,000 บาท
ในวั น นั ด พิ จ ารณา ได กํ า หนดประเด็ น ข อ พิ พ าทว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้รถฝายคูกรณีขับ
ออกจากสถานีบริการน้ํามันโดยตีคูมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาท แตรถฝายคูกรณีไดมาเบียดชนรถฝาย
ผูเสนอขอพิพาทเสียหายบริเวณขางขวา เมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้งสองฝายออกตรวจสอบ
ฝายคูกรณีออกรายการความเสียหายตามเอกสาร ส.1 ฝายผูเสนอขอพิพาทออกรายการความเสียหาย
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ไวตามเอกสาร ส.2 โดยมีรายการตรงกัน ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่ศูนยบางเขนฮอนดา
คารส ศูนยเสนอราคามาตามเอกสาร ส.3 โดยคาแรงเปนเงิน 11,645 บาท ซึ่งราคานี้หักภาษีแลว เมื่อ
หักสวนลดกับคาซอมหาง 20 เปอรเซ็นตแลวจะเหลือคาแรง 9,316 บาท สวนคาอะไหลไมรวมภาษีเปน
เงิน 2,677 บาท คาซอมเปนเงินทั้งหมด 11,993 บาท ศูนยไดถายภาพขณะซอมและกอนซอมไวตาม
ภาพถาย ส.4 ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตามเอกสาร ส.5
คูกรณีไมติดใจสืบพยาน
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยเสี ยหายเพี ยงใดนั้ น เห็ นว า เมื่ อไดความจากเอกสาร ส.1 และ ส.2 วาหลังเกิดเหตุไดมี
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของทั้งสองฝายออกตรวจสอบ โดยแตละฝายไดออกรายการความเสียหาย
ของรถฝายผูเสนอขอพิพาทตรงกัน นอกจากนี้รายการความเสียหายที่แตละฝายออกไวยังตรงกับการ
เกิดเหตุครั้งนี้ที่รถทั้งสองฝายขับตีคูออกจากสถานีบริการน้ํามันเพื่อเลี้ยวซาย แตรถฝายคูกรณีอยู
ดานขวาของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดมาเบียดชนรถฝายผูเสนอขอพิพาท จนทําใหรถฝายผูเสนอขอ
พิพาทเสียหายดานขวาตามรายการความเสียหายที่ออกไว เมื่อผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมยังศูนย
ศูนยไดเสนอซอมมาก็ตรงตามความเสียหายที่แตละฝายออกไวกับภาพถายกอนซอม แมแตขณะซอม
ยังถายภาพไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้เมื่อผูเสนอขอพิพาทเรียกรองมาทางคูกรณี ก็หักคาซอมหางและภาษี
ของคาแรงออกใหแลว สวนคาอะไหลก็หักภาษีออกดวยเชนกัน คงเหลือคาซอมที่เรียกรองมาจํานวน
11,993 บาท เมื่ อ คู ก รณี ไ ม นํ า สื บ ให เ ห็ น เปน อย า งอื่ น ดั ง นี้ค าซ อ มตามจํ า นวนดั ง กล า วเปน ราคาที่
เหมาะสมแลว และถือเปนคาเสียหายที่คูกรณีตองรับผิดพรอมดอกเบี้ย
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 11,993 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันจายเงิน (วันที่ 23 กรกฎาคม 2547) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1
เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 984/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4756/2549
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง

ประกันภัยรถยนต

อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 นาย ณ. ได
ขับรถยนตเกงหมายเลขทะเบียน ศง-4184 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไป
ตามถนนรังสิต สาย 346 มุงหนาไปทางรังสิต เมื่อไปถึงหมูบานรังสิตซิตี้ ปทุมธานี ไดมีนาย ส. ซึ่งขับ
รถยนตหมายเลขทะเบียน รว-5637 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวตามหลังไปใน
ชองเดินรถเดียวกัน ไดขับดวยความเร็วและไมเวนระยะใหหางจากรถคันหนาพอสมควร เมื่อนาย ณ.
ไดชะลอความเร็วลงตามสัญญาณไฟ นาย ส. ไมสามารถชะลอความเร็วของรถตนทําใหรถฝายคูกรณี
พุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดไป
ตรวจที่เกิดเหตุแลวลงความเห็นวาผูขับรถฝายคูกรณีเปนฝายประมาท ผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถ
คันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 8,381.40 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 จึง
ไดรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายใหแลวคูกรณีเพิกเฉย ขอให
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 8,381.04 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องจํานวนเงินคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
คาเสียหายมีเพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ก อ นสื บ พยาน ทั้ ง 2 ฝ า ย ได เ จรจากั น แล ว แถลงรั บ กั น ว า คู ก รณี ค วรต อ งชดใช
คาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท 6,693 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย ขอใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาท
ไปตามนั้น
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 6,693 บาท (หกพันหกรอย
เกาสิบสามบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินจํานวนดังกลาว นับแต
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วันที่ 5 สิงหาคม 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท
1,500 บาท ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้
ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 6508/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 4876/2549
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุล าการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ข าดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท วา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วฉ-5651
กรุงเทพมหานคร คูกรณีรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 92-0112 กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2546 เวลาประมาณ 16.20 นาฬิ ก า ผู ขั บ รถยนต คั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยไวขับรถไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) ถึงที่เกิดเหตุบริเวณกิโลเมตรที่
45-46 ขาเขากรุงเทพมหานคร ตําบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไว
ขับรถอยูขางหนาในทิศทางเดียวกัน โดยประมาททําใหแผนเหล็กตกจากรถลงไปถูกรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซอมเสียเงินไปจํานวน 65,636.48
บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจากผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวย
ดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไมเกินจํานวน 50,000 บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้ นพิจารณา คูกรณีแถลงยอมจะชําระเงินใหแกผูเสนอขอพิพาทจํานวน 53,684
บาท ตามที่ปรากฏในใบวางบิลตามเอกสารหมาย ส.1 พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
ของเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคือนับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท ผูเสนอขอพิพาทยอมตามคําแถลงของคูกรณี ไมติด
ใจวากลาวไปมากกวานี้
พิเคราะหแลว เห็นวาขอพิพาทพอวินิจฉัยไดโดยไมจําตองนําสืบพยานฝายใด ใหงด
สืบพยานเสีย
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พิเคราะหแลว ไดความตามคําเสนอขอพิพาทและตามคํารับของคูกรณีวารถคันที่คูกรณี
รับประกันภัยไวประมาททําแผนเหล็กตกใสรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวซึ่งแลนตามกันไป
ทําใหรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทได รับความเสียหายผูเสนอขอพิพาทนํารถไปซ อมเสียเงินไปจํานวน
53,684 บาท ไดความดังนี้เห็นวา ผูเสนอขอพิพาทยอมเรียกรองเอาจากคูกรณีไดตามขอ
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 53,684 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงิ นจํานวนดังกลาวนับตั้ งแตวันที่ผูเสนอขอพิพาทไดชําระเงินไปคื อนับ ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูเสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม
จํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบ
คําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 7049/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5009/2549
วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ม. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาขอพิพาทเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอ
พิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 84-5496
นครปฐม (สวนหัว) และคันหมายเลขทะเบียน 83-3523 นครปฐม (สวนพวง) คูกรณีรับประกันภัย
รถยนตคันหมายเลขทะเบียน ช-3211 นครปฐม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เวลาประมาณ 01.00
นาฬิกา ผูขับรถยนตคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวขับรถไปตามถนนเพชรเกษม จากพุทธ
มณฑลสาย 7 มุงหนาไปจังหวัดราชบุรี ถึงที่เกิดเหตุบริเวณหางจากแยกทาพระประโทน ประมาณ 400
เมตร ผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวขับรถตามหลังไปโดยประมาท ขับดวยความเร็วสูง ไมสามารถ
หยุดรถดั้นเมื่อมีความจําเปนตองหยุดรถ เปนเหตุใหชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว
ไดรับความเสียหายตองซอมเสียเงินไปจํานวน 16,600 บาท ขอใหคูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยไวจาก
ผูประมาททําละเมิดชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดวยดอกเบี้ยแกผูเสนอขอพิพาท
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ความเสียหายในการซอมรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย
ไวไมเกินจํานวน 7,000 บาท ขอใหยกคําเสนอขอพิพาทเสีย
ในชั้นพิจารณา กําหนดประเด็นขอพิพาทเรื่องคาเสียหายมีเพียงไร
ทางพิ จ ารณาผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ฝ า ยเดี ย วโดยคู ก รณี แ ถลงไม ติ ด ใจนํ า สื บ ฟ ง
ขอเท็จจริงไดวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวถูกรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวชนไดรับ
ความเสียหายตามภาพถายเอกสารหมาย ส.1 นํารถไปซอมที่อู ช.การชาง ปรากฏตามใบเสนอราคา
เอกสารหมาย ส.2 และ ส.3 ไดความดังนี้เห็นวาขอพิพาทฟงไดตามขอ
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ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 17,845 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ด
ครึ่งตอป ของเงินจํานวน 16,600 บาท นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผู
เสนอขอพิพาท กับใหคูกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมจํานวน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับทราบคําชี้ขาดนี้เปนตนไป

ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1047/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5755/2549
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท อ. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2547 นางสาว
ย. ไดขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ภษ-732 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมา
ตามถนนบางนา-ตราดขาเขา จากดานบางพลีมุงหนามาทางบางนา โดยขับมาในชองเดินรถที่ 2 เมื่อ
มาถึงบริเวณ กม.ที่3 ไดมีผูมีชื่อขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน ปก-5334 กรุงเทพมหานคร คันที่
คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวตามหลังมาในชองเดินรถเดียวกันดวยความเร็วสูงและประมาท เปนเหตุให
รถพุงเขาชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวผูขับขี่รถฝายคูกรณีไดขับรถ
หลบหนีไป ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 5,000 บาท จึงไดรับ
ชวงสิทธิ และได เรียกรองให คูกรณีชดใชคาเสียหายแลว คู กรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชํ าระ
คาเสียหายใหผูเสนอขอพิพาท 5,000 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. รถคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ค้ํ า จุ น ไว ไ ด ไ ปก อ ให เ กิ ด เหตุ ดั ง ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าท
กลาวหาหรือไม
2. คาเสียหายมีเพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ในชั้นพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว น. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2547 เวลาประมาณ 19.00 นาฬิกา นางสาว ย. ไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนบางนา-ตราด ขาเขาจากดานบางพลี มุงหนามาทางบางนา โดย
ขับอยูในชองเดินรถที่ 2 นับจากซาย เมื่อมาถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 3 ตรงขามหางเซ็นทรัลบางนา ไดมี
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บุคคลซึ่งไมทราบชื่อซึ่งขับรถยนตกระบะคันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวตามหลังบมาในชองเดินรถ
เดียวกัน ไดขับดวยความเร็วสูงและไมระมัดระวัง จนไมสามารถหามลอหยุดรถไดทัน เมื่อ น.ส.ย. หยุด
รถอยูเพราะการจราจรติดขัด พอจะเคลื่อนรถไปได ขณะที่เริ่มขับรถออก รถฝายคูกรณีก็มาชนทายรถ
น.ส.ย.ไดรับความเสียหาย ชนแลวไดขับรถหลบหนีไป น.ส. ย. จําหมายเลขทะเบียนรถคันที่ชนไดจึงไป
แจงความที่ สน.บางนา ดังสําเนารายงานประจําวันหมาย ส.1 โดยไดระบุหมายเลขทะเบียนรถคันที่ชน
ดวย ตอมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 น.ส. ย. ไดแจงอุบัติเหตุตอผูเสนอขอพิพาทดังใบรับแจงหมาย ส.2
นาย พ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไดไปพบ น.ส. ย. ที่อาคารยาคูลท ไดสอบถามถึงลักษณะการเกิด
เหตุแลวบันทึกไวในบันทึกถอยคําหมาย ส.3 ไดเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุไวตามที่ น.ส. ย. บอกเลาดัง
เอกสารหมาย ส.4 และออกใบรับเรื่องซึ่งระบุความเสียหายเบื้องตนวากนชนทายครูดดุงดังเอกสาร
หมาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาทใหนํารถไปซอมที่อู บ. เซอรวิส อูยื่นใบเสนอราคามาดังเอกสารหมาย ส.6
เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาทควบคุมราคาไวที่ 5,000 บาท รูปถายรถกอนซอมและระหวางซอมมีดัง
รูปถายหมาย ส.6 ก. เมื่อรถซอมเสร็จแลว น.ส.ย. ไดจายคาซอมใหอู 5,000 บาท แลวมาขอรับเงินคืน
จากผูเสนอขอพิพาทๆ จายใหเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547 ดังเอกสารหมาย ส.7 เจาหนาที่ของผูเสนอ
ขอพิพาทตรวจสอบแลวทราบวา คูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะคันที่ชนนั้นไว จึงไดเรียกรอง
ทวงถามใหคูกรณีชดใชคาเสียหายเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 คูกรณีมิไดชดใชให
คูกรณีมีนางสาว พ. ผูรับมอบอํานาจเปนพยานปฏิเสธความรับผิด
ไดพิเคราะหแลว เห็นวา พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทประกอบกัน มีน้ําหนัก
เพียงพอใหฟงขอเท็จจริงตามที่นําสืบ ที่พยานคูกรณีอางวาไมมีการแจงอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนตกระบะ
ซึ่งคูกรณีรับประกั นภัยไว นี้ เห็ นว า แมไมมีการแจง แตก็ไมหมายความวาผูขับ ขี่ร ถคันที่คู กรณีรับ
ประกันภัยไวไมไดไปเฉี่ยวชนรถผูอื่นเสมอไป สวนที่วาการแจงความของผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาท
เปนการแจงความฝายเดียวและพนักงานสอบสวนไมไดลงความเห็นวาผูขับขี่รถฝายใดเปนฝายประมาท
นั้น ขอนี้เห็นวาเปนธรรมดาของการแจงความ เมื่อผูขับขี่อีกฝายไมไดไปพบพนักงานสอบสวนดวย
พนักงานสอบสวนยอมไมลงความเห็นวาผูขับขี่ฝายใดเปนฝายขับรถโดยประมาท คําพยานของคูกรณี
ไมอาจหักลางพยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 5,000 บาท (หาพันบาท
ถ ว น) พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป จากเงิ น ต น จํ า นวนดั ง กล า วนั บ แต วั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500
บาท ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้

ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 201/259
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5874/2549
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน กข-213 สตูล สวนคูกรณี
เปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน บค-3184 สตูล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547
เวลา 14.30 นาฬิกา ผูมีชื่อไดขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนจากดานสตูลมุงหนาไปทาง
จังหวัดตรัง โดยขับตามหลังรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาชองทางเดียวกัน ขณะขับถึงที่เกิด
เหตุบริเวณบานหวยไทร ผูขับรถฝายคูกรณีไดขับดวยความเร็วสูงโดยไมเวนระยะหางรถคันหนาที่จะ
หยุดไดโดยปลอดภัยเมื่อจําเปนตองหยุด เมื่อรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดชะลอความเร็วเพราะจราจร
ติดขัด รถฝายคูกรณีไมอาจหยุดไดทัน จึงไดพุงชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย หลังเกิด
เหตุผูขับฝายคูกรณีไดยอมรับวาเปนฝายประมาท และคูกรณีออกใบติดตอให ตอมาผูเสนอขอพิพาทได
นํารถเขาซอมเสียคาใชจายเปนเงิน 22,644 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหาย
ดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา คาเสียหายที่แทจริงไมเกิน 15,000 บาท แตผูเสนอขอพิพาท
เรียกรองมาสูงและผูเสนอขอพิพาทยังไมนํารถเขาซอมและชําระคาซอม
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมและชําระคาซอมแลวหรือไม
หนาที่นําสืบตกแกผูเสนอขอพิพาท
ผู เ สนอข อ พิ พ าทมี น างสาว ร. ผู รั บ มอบอํ า นาจมาสื บ ว า หลั ง เกิ ด เหตุ มี พ นั ก งาน
ตรวจสอบของทั้งสองฝายออกตรวจ โดยฝายคูกรณีออกรายการความเสียหายใหตามเอกสาร ส.1 ฝาย
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ผูเสนอขอพิพาทออกรายการความเสียหายใหตามเอกสาร ส.2 มี 3 รายการตรง และฝายผูเสนอขอ
พิพาทยังถายภาพความเสียหายไวตามภาพถาย ส.3 ตอมามีการใหอูบานชางเสนอราคามาตามเอกสาร
ส.4 แยกเปนคาแรง 3,644 บาท เปนราคาหักภาษีแลว ผูเสนอขอพิพาทชําระคาแรงแลวตามเอกสาร ส.
5 ผูเอาประกันภัยเปนฝายจัดซื้ออะไหล 19,000 บาท แลวมาเบิกตอผูเสนอขอพิพาท และผูเสนอขอ
พิพาทชําระคาอะไหลแลวตามเอกสาร ส.6 คาซอมเปนเงินทั้งหมด 22,644 บาท กอนซอมและขณะ
ซอมไดถายภาพไวตามภาพถาย ส.7
คูกรณีมีนาย อ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีมาสืบวา พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีไดนัดกับผูขับทั้งสองฝายไววาจะออกไปพบหลังเกิดเหตุ 3 วัน เมื่อพบผูขับทั้งสอง
ฝายไดแจงวามีความเสียหาย 3 รายการ ไดแกฝาปดทาย กันชนทาย และคิ้วในกันชนทาย ผูขับฝายผู
เสนอขอพิพาทตรวจสอบแลว จึงออกรายการความเสียหายใหตามเอกสาร ส.1 และสอบปากคําผูขับ
ฝายคูกรณีกับทําแผนที่เกิดเหตุไวตามเอกสาร ค.1 โดยรถฝายคูกรณีเสียหายดานหนาขวาเปนการไหล
ไปชน จึงถายภาพรถฝายคูกรณีไวตามภาพถาย ค.2 วันนั้นตรวจสอบแลวไฟทายไมแตก กันชนทายไม
มีรอยแตกมีแตรอยครูด สวนคิ้วใตไฟทายขวามีรอยแยกจากกันตามภาพถาย ค.3 ภาพที่ 4 โดยความ
เสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ออกไว 3 รายการไมตองเปลี่ยนแตจัดซอมให
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ 1 ที ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น เห็นวา หลังเกิดเหตุมีการออกรายการความเสียหายของทั้ง 2 ฝายตาม
เอกสาร ส.1 และ ส.2 ตรงกันวามี 3 รายการ แตระบุความเสียหายหนักเบาไวตางกัน โดยผูเสนอขอ
พิพาทออกไววาฝาปดทายบุบ ขณะที่ฝายคูกรณีออกไว B กันชนทายฝายผูเสนอขอพิพาทออกวาขาด
ขณะที่ฝายคูกรณีออกไววา B คิ้วในกันชนทายฝายผูเสนอขอพิพาทออกวาขาด ขณะที่ฝายคูกรณีออก
ไว B เชนกัน จึงทําใหคูกรณีโตแยงวา 3 รายการดังกลาวซอมได โดยมีจําเปนตองเปลี่ยน แตเมื่อการ
ระบุความเสียหายเปนอักษรวา B เหตุใดจึงไมระบุใหชัดเหมือนที่ฝายผูเสนอขอพิพาทออกไว การระบุ
เปนอักษรไวซึ่งเปนเรื่องภายในที่รูกันเอง ซึ่งบุคคลภายนอกเชนผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทไมอาจทราบ
ดวย การที่นาย อ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีผูออกรายการไวมาใหการอางวา กันชนทาย
ไมมีรอยแตกมีแตรอยครูดไฟทายไมแตก และคิ้วใตไฟทายมีรอยแยกเทานั้น ซึ่งนาย อ. จะอางอยางไร
ก็ไดเพราะระบุไวเปนอักษร อีกทั้งไมมีความหมายของคําวา B เปนอยางไรมาใหเปรียบเทียบ จึงทําให
ขออางของคูกรณีในขอนี้เลื่อนลอยไมพอฟงได แตอยางไรก็ตามเมื่อการเกิดเหตุครั้งนี้ตามคําเสนอขอ
พิพาทที่คู กรณีไม โตแยงไดความว า รถฝายคูกรณีขับ ตามหลังรถฝายผูเสนอขอพิพาทมาชองทาง
เดียวกันดวยความเร็ว เมื่อรถฝายผูเสนอขอพิพาทชะลอ รถฝายคูกรณีไดชนทาย พฤติการณเชนนี้
นาจะชนแรงแตมิใชเปนการไหลมาชนตามที่ฝายคูกรณีอาง และตามภาพถาย ส.3 นาจะเปนการชน
ด านท ายแต ค อนไปซ า ยเมื่อจากผู ขับ ฝายคูกรณีหั กหลบมาด านซาย ความเสียหายจึง ปรากฏตาม
ภาพถาย ส.3 ที่ผูเสนอขอพิพาทถายภาพไวภาพที่ 2 และ 3 และภาพถาย ส.7 ที่อูถายกอนซอมภาพที่
3 กับภาพถาย ค.2 ภาพที่ 3-4 ที่เห็นชัดวา กันชนทายแยกออกจากตัวรถเปดอาออก การที่ฝายผูเสนอ
ขอพิพาทออกไววากันชนทายขาดและคิ้วในกันชนทายขาดนาจะถูกตองตรงความเสียหายแทจริง เมื่อ
ถึงกับแกแฃะขาดก็นาจะเปลี่ยน หากซอมไมอาจเหมือนเดิมได แตเมื่อฝาปดทายไมมีการเปลี่ยนตาม
เอกสาร ส.6 อยูแลวยจึงมีแตคาแรง สวนของไฟทายนั้นแมไมมีการออกรายการไว แตตามภาพถาย
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ดังกลาวก็เห็นวาไฟทายดานซายแยกออกจากบังโคลนหลังซายตามภาพถายขณะซอมตาม ส.7 ภาพที่
3-5 ที่อูถายไว โดยมีคนชี้ใหดูวาไฟทายทั้งสองขางเสียหายตรงสวนไหน ซึ่งเปนขอยืนยันใหเห็นวา
นาจะแตกแตเล็กนอย จึงทําใหถายไมเห็นรอยแตกของไฟทายชัดจึงตองถายใหคนชี้ใหดการที่อูเสนอมา
3 รายการไดแกรายการฝาปดทายบุบ กันชนหลังฉีกขาด และคิ้วคาดกันชนกิ๊บหักจึงตรงกับที่ฝายผู
เสนอขอพิพาทออกรายการไวกับภาพถายที่มีการถายไสตามภาพถาย ส.3 และ ส.7 การเปลี่ยนอะไหล
ไฟทายทั้งสองขางรวมถึงเปลี่ยนกันชนที่แตกหักจึงเหมาะสมแลว สวนการซอมสีฝาปดทาย ทําสีกันขน
รวมถึงคิ้วในกันชนตามที่อูเสนอมาซึ่งมีคาแรง 3,900 บาท ก็เหมาะสมแลวเชนกัน ดังนั้นการซอมครั้งนี้
เปนเงิน 22,644 บาท เปนการซอมที่เหมาะสมแลวที่ถือเปนคาเสียหายครั้งนี้ ปญหาตอไปตามประเด็น
ขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมและชําระคาซอมแลวหรือไมนั้น เห็นวาผูเสนอขอพิพาทมีทั้ง
ใบเสนอราคาของอู ใบเสร็จรับเงินคาอะไหลและคาแรงมาอาง โดยคูกรณีหามีหลักฐานมาสืบใหเห็นเปน
อยางอื่นไม จึงฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถและชําระคาซอมแลว จึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองให
คูกรณีในฐานะผูรับประกันภัยรถคันกอละเมิดรับผิดชําระคาเสียหายดังกลาวแกผูเสนอขอพิพาทพรอม
ดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระเมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีตกเปน
ผูผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะไดเสนอขอพิพาท จึงใหคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตน
ไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 22,644 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 12 มกราคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมเปนเงิน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

ลงชื่อ.................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5982/2548
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5932/2549
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาท
ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทวา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เวลา 11.00 นาฬิกา นาง ว. ขับรถยนตคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไปตามถนนบางนา – ตราด ในชองทางที่ 2 นับจากซายไดชะลอรถเพื่อจะ
ออกทางคูขนาด เมื่อถึงบริเวณทางออกคูขนาดไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยตามหลังมา
กระชั้นชิด ไมเวนระยะหางใหเพียงพอแกความปลอดภัยโดยประมาท เปนเหตุใหรถพุงชนรถคันผูเสนอ
ขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายหลายรายการตามภาพถายและใบเสนอราคาทายคําเสนอขอพิพาท
หมายเลข 3 และ 4 ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาจัดซอมเสียเงินไป 38,248 บาท ไดทวงถามคูกรณีแลวไม
ชําระ ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 38,248 บาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 10 มีนาคม 2547 จนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม
และคาใชจายแทนผูเสนอขอพิพาทดวย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกเอาคาเสียหายสูงเกินความจริง กับจะ
เรียกคาภาษีมูลคาเพิ่มจากคูกรณีไมไดเพราะขอคืนไดจากกรมสรรพากร
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมีเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทจะใหคูกรณีชดใชคาภาษีมูลคาเพิ่มไดหรือไม
ทางพิจารณา ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยถูกรถ
คันที่คูกรณีชนทายเสียหาย ตามภาพถายหมาย ส.3 ไดนําเขาซอมที่บริษัท อ. (ประเทศไทย) จํากัด
เสียคาซอมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน 38,248 บาท ตามใบแจงหนี้หมาย ส.2
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คูกรณีนําสืบวา รายการบังโคลนหลังในเอกสารหมาย ส.4 ไมมีระบุไวในวันเกิดเหตุวา
เสียหาย ความเสียหายมีก็เปนเหตุอื่นจึงตองตัดราคาออก เหลือคาแรงเพียง 10,178 บาท ในเอกสาร
หมาย ส.3 ภาพที่ 11 และ 12 รายการอะไหลที่เลี่ยนไมมีเลข 95 แสดงวาไมมีการเปลี่ยนใหมตองหักคา
อะไหลตามเอกสารหมาย ส.1 ออก 595 บาท เหลือคาอะไหล 19,972 บาท สวนกันชนตามภาพถาย
หมาย ส.3 มีเพียงรอยครูดสามารถซอมได แตผูเสนอขอพิพาทเปลี่ยนใหมราคา 13,213 บาท หากซอม
จะเสียเพียง 3,000 บาท ตองหักออกคงเหลือคาอะไหลที่คูกรณีตองรับผิด 9,972 บาท รวมทั้งคาซอม
เปนเงิน 19,484 บาท
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหแลว ประเด็นขอ 1 ที่วา คาเสียหายของรถคันผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยมีเพียงใด ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถเสียหาย 4 รายการตามเอกสารหมาย ส.4
ไดแก ฝาปดทายดุง ไฟทายซายแตก ไฟทบทิมแตก และกันชนหลังครูด ไดใหอู อ. (ประเทศไทย)
จํากัด จัดซอมตามรายการในเอกสาร ส.1 และ ค.1 ซึ่งนาย จ. ผูรับมอบอํานาจผูเสนอขอพิพาทใหการว
ผูเสนอขอพิพาทไดคุมราคาคาแรงยังไมหักคาภาษีมูลคาเพิ่ม 16,242 บาท และคุมคาอะไหล 13,213
บาท ไมรวมคาภาษีหากหักคาภาษีมูลคาเพิ่มออกเปนเงิน 1,137 บาท จะเหลือคาแรง 15,105 บาท ซึ่ง
คูกรณีนําสืบวาบังโคลนหลังที่วาเสียหายไมมีระบุไวในรายการความเสียหายหมาย ส.4 หากมีก็เปน
ความเสียหายครั้งอื่นที่คูกรณีไมตองรับผิดชอบชดใช เชนนี้เห็นวาความเสียหายของบังโคลนหลังเปน
ความเสียหายที่มองเห็นไดชัดแจง หากมีจริงก็คงจะระบุไวในรายการความเสียหายหมาย ส.4 เชนความ
เสียหายอื่นๆ แตที่ไมมีระบุไวแสดงวาไมเสียหายเพราะเหตุครั้งนี้จริงจึงไมตองรับผิดเปนเงิน 5,000
บาท หักออกจากคาแรง 15,105 บาท คงเหลือคาแรง 10,105 บาท หักซอมหาง 20 เปอรเซ็นต เหลือ
คาแรง 8,084 บาท สวนกันชนหลังที่คูกรณีวามีเพียงรอยครูดถลอกเทานั้นไมตองเปลี่ยนใหมสามารถ
ซอมไดตองหักคาเปลี่ยนใหม 13,213 บาท ออกจากคาอะไหลนั้น เห็นวา การจะเปลี่ยนอะไหลหรือไม
ยอมอยูที่ชางซอมจะใชดุ ลพินิจตามที่เห็นสมควรซึ่วกันชนนั้นอาจจะหักภายในก็ไดอยางที่นาย พ.
พยานคูกรณีใหการวากันชนนี้จะหักภายในหรือไม ไมทราบ การเปลี่ยนใหมจึงอาจมีหักภายใน นับวา
จําเปนหาใชเพราะกลั่นแกลงคูกรณีไม สวนตัวเลข 95 ที่ซื้อมาติดราคา 595 บาท ตามภาพถายหมาย
ส.3 ภาพที่ 1, 2 และ 3 นั้น ดูแลวเห็นติดอยูที่ฝาปดทายเมื่อซอมตองเอาออกตามภาพที่ 5 ยอม
เสียหายตองซื้อมาเปลี่ยนใหมไมตองตัดคาอะไหลสวนนี้ รวมคาซอมที่คูกรณีตองรับผิด 21,297 บาท
สําหรับประเด็นขอ 2 ที่วาคูกรณีตองชดใชคาภาษีมูลคาเพิ่มใหแกผูเสนอขอพิพาท
หรือไม เห็นวา คาภาษีนี้ผูเสนอขอพิพาทสามารถขอคืนจากทางการไดและไดคิดหักออกจากคาเสียหาย
ตามเอกสารหมาย ส.1 แลว คูกรณีไมตองรับผิด
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทปน
เงิน 21,297 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 10 มีนาคม 2547 จนกวาจะชําระ
เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาดเปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1435/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 5960/2549
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท น. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547 นาย ธ. ไดขับ
รถยนตเกงหมายเลขทะเบียน กค-4567 นครสวรรค ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไว ไปตามถนน
สวรรควิถี จากดานถนนสายเอเชียมุงหนาไปทางตลาดสวรรควิถี โดยขับไปในชองเดินรถที่ 2 นับจาก
ซาย เมื่อไปถึงบริเวณหนาตลาดสวรรควิถี ไดมีบุคคลผูมีชื่อซึ่งขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน บ4359 นครสวรรค คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวไดขับถอยหลังออกจากลานจอดรถเพื่อจะเลี้ยวกลับ
รถ ไดขับถอยหลังโดยมิไดตรวจตราดูรถที่แลนมาในทางตรงซึ่งมุงหนาไปทางตัวจังหวัด บุคคลดังกลาว
ไดขับถอยหลังอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหนาย ธ. ซึ่งขับรถมาถึงที่เกิดเหตุไมอาจหามลอหยุดรถได รถจึง
ชนกันและรถนาย ธ. ไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีเห็นวา
เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณี จึงไดออกใบรับรองความเสียหายไวให ผูเสนอขอ
พิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 12,400 บาท จึงไดรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใชคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาด
ใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 12,400 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานโตแยงเรื่องคาเสียหาย เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา คาเสียหายมี
เพียงใด ซึ่งผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบ
ตามทางพิจารณาฝายผูเสนอขอพิพาท มีนาย พ. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา
เกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547 เวลาประมาณ 12.00 นาฬิกา ที่ถนนสวรรควิถี นาย จ. พนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทไดไปยังที่เกิดเหตุ ไดบันทึกถอยคําของนาย ธ. ผูขับขี่รถยนต
เกงฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังเอกสารหมาย ส.1 ไดถายรูปรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังรูปถายหมาย
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ส.2 นาย ธ. พนั กงานตรวจสอบอุ บั ติ เหตุของคูก รณีก็ไ ปตรวจสอบอุบัติ เหตุ ใ นวั นเกิ ดเหตุ ได อ อก
เอกสารแสดงรายการความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังเอกสารหมาย ส.3 ผูเสนอขอ
พิพาทใหนํารถไปซอมที่อู พ. อูยื่นใบเสนอราคามาดังเอกสารหมาย ส.4 เจาหนาที่ของผูเสนอขอพิพาท
ไปควบคุมราคาไวที่ 12,400 บาท โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อซอมรถเสร็จแลวอูขอรับเงินคาซอมดัง
เอกสารหมาย ส.5 ผูเสนอขอพิพาทจายเงินใหตามราคาที่ควบคุมไวดังเอกสารหมาย ส.6 ไดเรียกรอง
ทวงถามคาเสียหายจากคูกรณีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 คูกรณียังมิไดชดใชให
ฝ า ยคู ก รณี มี น าย ส. ผู รั บ มอบอํ า นาจช ว ง เป น พยานว า ในวั น เกิ ด เหตุ นาย ธ.
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดไปยังที่เกิดเหตุ ไดถายรูปรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวดังรูปถาย
หมาย ค.1 ไดจดรายการความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวใหดังเอกสารหมาย ส.3 โดยระบุ
ความเสียหายไวเพียง 2 รายการวา 1. ประตูหนาขวาบุบครูดตรงที่เปด 2. ประตูหลังขวาบุบครูด ผูขับ
ขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทไดลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ส.3 นี้ไว ถากระจกประรูรถเสียหายดวยจะแล
เห็นไดจากภายนอก แมจะเสียหายแตที่ฟลมติดกระจกก็ตาม ผูขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทควรจะ
โตแย งไว แล ว รู ป ถ า ยหมาย ส.2 รู ป ที่ 9 แสดงให เ ห็น วา เป ด ประตํ ห นา ขวาออกไป ผูที่ชี้ ใ หดู ค วาม
เสียหายชี้วาอยูที่ดานหนาขวาของกระจก แสดงใหเห็นวาชี้ใหดูความเสียหายวาอยูที่ดานหนาขวาของ
กระจก แสดงใหเห็นวาชี้ใหดูรอยขีดที่ฟลมกระจกประตูรถซึ่งอยูขางใน การที่มีความเสียหายของฟลม
ติดกระจกที่อยูดานในเชนนี้ไมนาจะเกิดจากการที่ถูกรถฝายคูกรณีเฉี่ยวชน คูกรณีตองขอตัดคาเปลี่ยน
ฟลมติดกระจกประตูรถ 2,500 บาทออก
ไดพิเคราะหแลว ตามใบเสนอราคาหมาย ส.4 อูไดเสนอเปลี่ยนอะไหลฟลมกระจก
ประตูหนาขวามาดวย แตตามเอกสารหมาย ส.3 ซึ่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีทําใหไวแกผู
ขับขี่รถฝายผูเสนอขอพิพาทนั้นระบุถึงความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทไวเพียง 2 รายการ วา
ประตํหนาขวาบุบครูด-ที่เปดประตหลังขวาบุบครูด เวลาเกิดเหตุเปนเวลาเที่ยง ตามรูปถายของทั้ง 2
ฝาย ซึ่งมีหลายรูปก็เนนแตรอยบุบครูดที่ดานนอกของประตูหนาขวา ถามีความเสียหายที่ฟลมติด
กระจกอันเกิดจากการถูกชนครั้งนี้ดวยทั้ง 2 ฝาย คงไดตรวจพบแลวในวันเกิดเหตุ คูกรณีอางดวยวา
สําเนาภาพถายบิลเงินสด คาฟลมกันความรอนราคา 2,500 บาท ซึ่งราน ท. ออโตซาวด ผูติดตั้งออก
ใหแกนาย ธ. ดังเอกสารหมาย ค.2 ซึ่งเปนฉบับเดียวกับสําเนาบิลเงินสด เอกสารทายคําเสนอขอพิพาท
นั้นเปนบิลเงินที่ออกใหแกนาย ธ. ไมใชอู พ. และที่สําคัญก็คือ ลงวันเดือนปที่ติดฟลมนี้ไววา 18/1/46
ซึ่งเปนเวลากอนวันเกิดเหตุถึง 1 ปเศษอีกดวย ขอนี้เปนความจริงดังที่พยานคูกรณีกลาวอางขอเท็จจริง
จึงฟงไมไดวา ความเสียหายตอฟลมกระจกประตูหนาขวาของรถฝายผูเสนอขอพิพาทนั้นเกิดจากการที่
ถูกรถฝายคูกรณีเฉี่ยวชนในครั้งนี้ดวย จึงตองตัดคาฟลมติดกระจกราคา 2,500 บาท นี้ออกคูกรณีจึง
ตองใชคาเสียหายใหเพียง 9,900 บาท
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 9,900 บาท (เกาพันเการอย
บาทถ ว น) พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป จากเงิ น ต น จํ า นวนดั ง กล า วนั บ แต วั น ที่ 4
สิงหาคม 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท 1,500 บาท
ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนาคําชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 109/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6124/2549
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ก. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต เรียกคาสินไหมทดแทน
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ เรื่องนี้ผูเสนอขอพิพาทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทมีใจความวา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เวลา
ประมาณ 10.00 นาฬิกา นาย ป. ไดขับรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนในเมือง
จังหวัดสิงหบุรี ขณะมาถึงบริเวณแยกศาลากลางอําเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี ไดมีผูขับรถยนตคันคูกรณี
รับประกันภัยมาดวยความประมาทใชความเร็วสูงไมสามารถหามลอไดทันเปนเหตุใหพุงชนรถคันผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทจัดซอมเสียคาใชจายไป 68,815.50 บาท ไดทวง
ถามใหคูกรณีชดใชแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอ
พิพาทเปนเงิน 68,815.50 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 2 ธันวาคม 2548
จนกวาจะชําระเสร็จ
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทเรียกคาเสียหายสูงเกินความจริง คาเสียหายไม
เกิน 15,000 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา รถคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
ทางพิ จ ารณา ผู เ สนอข อ พิ พ าทนํ า สื บ ว า เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2547 เวลา 10.00
นาฬิกา มีผูขับรถยนตคันคูกรณีรับประกันภัยชนรถยนตคันผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายโดย
ประมาท พนักงานคูกรณีมาที่เกิดเหตุและทําใบตรวจความเสียหายหมาย ส.1 ส.2 กับถายภาพรถหมาย
ส.3 ขณะเกิดเหตุรถผูเสนอขอพิพาทยังเปนรถปายแดงใชทดลองขับอยู ไดนําเขาซอมที่ศูนยโตโยตา
ซึ่งเปนการซอมหางไดลดคาแรง 15% เหลือ 10,115 บาท ไมคิดคาภาษีมูลคาเพิ่มกับไดลดอีก 20%
ตามขอตกลงระหวางบริษัทประกันภัยคงเหลือคาแรง 8,092 บาท สวนคาอะไหลเปนเงิน 63,763 บาท
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ลด 15% เหลือ 54,198.55 บาท ไมคิดคาภาษีมูลคาเพิ่มตามเอกสารหมาย ส.4 และ ส.5 รถซอมเสร็จผู
เสนอขอพิพาทไดจายคาซอมไปเปนเงิน 64,313.55 บาท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ตามเอกสาร ส.7
คูกรณีนําสืบวารถที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไดเขาซอมหางไดลดคาแรง 20% ลด
แลวเหลือคาแรง 8,092 บาท สวนคาอะไหลเสียหายไมเกิน 20% ซอมไดไมตองเปลี่ยนใหมฉะนั้นคูกร
จึงไมตองใชคาอะไหลแกผูเสนอขอพิพาท
อนุญาโตตุลาการพิเคราะหลว ประเด็นเกี่ยวกับคาเสียหายของรถคันผูเสนอขอพิพาท
วามีเพียงใด ผูเสนอขอพิพาทนําสืบวา รถถูกชนเสียหายรวม 4 รายการตามเอกสารหมาย ส.1 ไดแก
ประตูหนาขวา ประตูหลังขวา คิ้วขอบบังโคลน และคานประตูหลังขวา ไดนําเขาซอมที่บริษัทโตโยตา ส.
จํากัด เสียคาแรงหักลดแลว 8,092 บาท คาอะไหล 54,198.55 บาท รวม 62,290.55 บาท เฉพาะคาแรง
ทั้งสองฝายคิดตรงกันวาผูเสนอขอพิพาทเสียหาย 8,092 บาท คงเหลือคาอะไหลที่ผูเสนอขอพิพาทวา
เสียไป 54,198.55 บาท แตที่คูกรณีนําสืบวามีขอตกลงเรื่องอะไหลของรถหากเสียหายไมเกิน 50% ไม
ตองซื้อใหมใหใชซอม ฉะนั้นคาอะไหลที่ผูเสนอขอพิพาทจัดซื้อคูกรณีจึงไมตองชดใชนั้น ผูเสนอขอ
พิพาทไมยอมรับในขอนี้แตไดความวา ผูเสนอขอพิพาทจะคิดคาอะไหลที่ซื้อมาหรือไมก็ได เมื่อผูเสนอ
ขอพิพาทคิดมาคูกรณีก็ตองชดใชให
อาศัยเหตุดังกลาว จึงชี้ขาดใหคูกรณีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสนอขอพิพาทเปน
เงิน 62,290.55 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 จนกวาจะ
ชําระเสร็จกับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาทดวย ทั้งนี้ใหคูกรณีชําระภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันรับสําเนาคําชี้ขาดนี้เปนตนไป
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 5501/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6345/2549
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต พระราชบัญญัตคิ ุมครองผูประสบภัยจากรถ
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิ พ าทว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ ประกั น ภั ย รถยนต บ รรทุ ก คั น หมายเลขทะเบี ย น 74-8086
กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-1715 สงขลา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เวลา 00.43 นาฬิกา นาย จ. ลูกจางของผูเอาประกันภัยไดขับรถคันที่
คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนบางนา – ตราด จากชลบุรีมุงหนาเขากรุงเทพมหานคร โดยขับมาใน
ชองทางคูขนาน แตไดขับดวยความเร็วสูงและไมเวนระยะใหหางรถคันหนาพอสมควรที่จะชะลอหรือ
หยุดไดทัน ไดพุงชนทายรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัย ทําใหนาย ม. ผูโดยสารมากับรถฝายผู
เสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บและรถทั้งสองคันเสียหาย ตอมาผูเสนอขอพิพาทไดจัดซอมรถคันที่รับ
ประกันภัยเสียคาใชจายเปนเงิน 202,930 บาท และไดจายคารักษาพยาบาลของนาย ม. ผูโดยสารมา
กับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนเงิน 330 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 203,260 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับ
ชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานและแกไขเพิ่มเติมคําคัดคานวา ผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทมีสวน
ประมาทดวยและไมยิ่งหยอนกวากัน เนื่องจากรถฝายผูเสนอขอพิพาทเลี้ยวกลับรถเขามาในชองทาง
ของรถฝายคูกรณีเปนการขวางชองทางของรถฝายคูกรณีที่ขับมาทางตรง หลังเกิดเหตุผูขับฝายผูเสนอ
ขอพิพาทหลบหนีไมไดตัวมาฟองศาล ผูเสนอขอพิพาทไมใชผูเสียหายที่จะมาเรียกรองคาเสียหายจาก
คูกรณีได
ประเด็นขอพิพาทมีวา เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความประมาทของผูขับรถฝายคูกรณีฝาย
เดียวหรือเปนความประมาทของทั้งสองฝายและไมยิ่งหยอนกวากันหรือไม
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หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ธ.ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได
แจงขอหาแตผูขับทั้งสองฝาย ตอมามีการสอบสวนจนเสร็จและสรุปสํานวนสั่งฟองผูขับทั้งสองฝาย แตผู
ขับฝายผูเสนอขอพิพาทไดหลบหนีขณะมีการปลอยชั่วคราวที่อัยการ ผูขับฝายคูกรณีถูกฟองศาล ศาล
นัดสืบพยานและศาลพิพากษาแลวตามคําใหการและคําพิพากษาเอกสาร ส.1 โดยคดีถึงที่สุดแลว หลัง
เกิดเหตุผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมเปนเงิน 202,930 บาท หักภาษีแลวจะเหลือ 189,654 บาท ผู
เสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวตามเอกสาร ส.3 โดยกอนซอมและขณะซอมอูถายภาพไวตามภาพถาย
ส.4 และเกิดเหตุครั้งนี้นําใหผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับบาดเจ็บเสียคารักษาพยาบาล
เปนเงิน 330 บาท ผูเสนอขอพิพาทจายเงินดังกลาวแลวตามเอกสาร ส.5
คูพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเนื่องจากรถฝายผูเสนอขอพิพาท
เลี้ยวกลับรถในระยะกระชั้นชิด โดยรถฝายคูกรณีขับมาทางตรงชองซายสุด ทําใหรถฝายคูกรณีไปชน
รถฝายผูเสนอขอพิพาทตรงจุดกลับรถ หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุ เมื่อสอบสวน
แลวสรุปสํานวนสั่งฟองผูขับขี่ทั้งสองฝาย และอัยการก็สั่งฟองผูขับขี่ทั้งสองฝายตามสําเนาคําฟอง
เอกสาร ค.1 โดยคําฟองบรรยายวาผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทเลี้ยวกลับรถตัดหนารถฝายคูกรณี ขณะ
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจ ผูขับฝายคูกรณีก็ยืนยันวารถฝายผูเสนอขอพิพาท
เลี้ยวกลับรถตัดหนารถฝายคูกรณีตามเอกสาร ค.2 และยังสอบปากคําผูโดยสารไวตามเอกสาร ค.3 ทํา
แผนที่เกิดเหตุไวตามเอกสาร ค.4 และทํารายงานไวตามเอกสาร ค.5 ผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทหลบหนี
ชั้นอัยการ เหตุคูกรณีไมฟองเนื่องจากคูกรณีรับประกันภัยประเภท 3
พิเคราะหแลว สําหรับปญหาตามประเด็นขอเดียวที่วา เหตุเกิดครั้งนี้เกิดจากความ
ประมาทของผูขับรถฝายคูกรณีฝายเดียวหรือเปนความประมาทของทั้งสองฝายและไมยิ่งหยอนกวากัน
หรือไมนั้น เห็นวา ตามเอกสาร ส.2 และ ค.1 ที่แตละฝายอางไวไดความวา หลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนไดออกตรวจที่เกิดเหตุ ตอมาไดสอบสวนแลวสั่งฟองผูขับรถทั้งสองฝาย เมื่อสรุปสํานวนสง
อัยการ ปรากฏวาผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทหลบหนีระหวางอัยการปลอยชั่วคราว และไดฟองผูขับฝาย
คูกรณีตอศาลฝายเดียวจากพยานที่อัยการนําสืบในคดีไดแกนาย ม. ซึ่งเปนผูโดยสารมากับรถฝายผู
เสนอขอพิพาทใหการถึงการเกิดเหตุที่ศาลเชื่อวารถฝายผูเสนอขอพิพาทเปนฝายเลี้ยวกลับรถ ใน
ขณะเดียวกันรถฝายคูกรณีขับมาทางตรงแลวเกิดชนกัน สาเหตุเพราะรถฝายผูเสนอขอพิพาทเลี้ยวกลับ
รถอยางกะทันหันและตั้งลํา ทําใหรถฝายคูกรณีที่ขับมาเร็วไปชนทาย เหตุที่ศาลอางวารถฝายผูเสนอขอ
พิพาทเลี้ยวกะทันหันเพราะถูกชนทาย ซึ่งเลี้ยวกลับรถอยางเร็วตั้งลําไดแลว ขณะที่เหตุผลที่รถฝาย
คูกรณีขับมาเร็วเพราะมีรอยเบรคลึกตรงจุดกลับรถเปนทางยาวและเปนการเบรคอยางกะทันหันและ
รุนแรง อีกทั้งชนแลวรถฝายคูกรณีเสียหายดานหนาหนัก สวนรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายดานหลัง
บริเวณกันกระแทกดานขวาและบริเวณกระบะและตูบรรทุกดานขวา ดังนี้การเกิดเหตุครั้งนี้เกิดจาก
ความประมาทของผูขับทั้งสองฝายและไมยิ่งหยอนกวากัน คาเสียหายยอมเปนพับกันไป แตเมื่อได
ความวาเกิดเหตุครั้งนี้ทําใหผูโดยสารมากับรถฝายผูเสนอขอพิพาทบาดเจ็บ และผูเสนอขอพิพาทจาย
คารักษาพยาบาลไปแลวเปนเงิน 330 บาท เมื่อตางฝายตางประมาทจึงเปนกรณีบุคคลหลายคนเปนหนี้
อันจะแบงแยกจากกันชําระมิได แตผูกระทําละเมิดทุกคนตองรวมรับผิดในความเสียหายตอผูโดยสารมา
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กับรถฝายผูเสนอขอพิพาทอยางลูกหนี้รวม เมื่อเปนความประมาทไมยิ่งหยอนกวากัน จึงใหรับผิดคนละ
ครึ่งเปนเงิน 165 บาท แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวงถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือ
ไมไดวาคูกรณีตกเปนผูผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะยื่นเสนอขอพิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแต
วันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 165 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 23 สิงหาคม 2548) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ สวนคาธรรมเนียมใหเปนพับ โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวภายใน 1 เดือน นับแตวันทราบ
คําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ

82

คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 540/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6375/2549
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2547 นาย ช. ได
ขับรถยนตหมายเลขทะเบียน ธธ-1796 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมาตาม
ถนนราชบุ รี-จอมบึ ง เมื่อมาถึงใกล กับ คายภาณุรั งสี สว นที่ 2 ไดมีบุ ค คลซึ่งไม ท ราบชื่ อขั บ รถยนต
หมายเลขทะเบียน บท-1870 พิษณุโลก คันที่คูกรณีรับประกันภัยไวดวยความประมาท โดยขับเปลี่ยน
ชองทางขวาเพื่อจะแซงและไดหลบรถยนตคันหนาแตไมพน จึงหักหลบมาเฉี่ยวชนรถคันที่ผูเสนอขอ
พิพาทรับประกันภัยไวไดรับความเสียหาย เกิดเหตุแลวผูขับรถฝายคูกรณีไดขับรถหลบหนีไป ผูเสนอ
ขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวเรียบรอยแลว โดยเสียคาใชจายไป 4,635 บาท จึงไดรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัยและไดเรียกรองใหคูกรณีใหคาเสียหายใหแลว คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาด
ใหคูกรณีชดใชเงินใหผูเสนอขอพิพาท 4]635 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนแลวหรือไม
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ตามทางพิจารณา ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ก. ผูรับมอบอํานาจ เปนพยานวาเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2547 เวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา นาย ช. ไดขับรถยนตเกงคันที่ผูเสนอขอพิพาท
รับประกันภัยไวไปตามถนนราชบุรี – จอมบึง เมื่อไปถึงบริเวณหนาคายภาณุรังสี สวนที่ 2 ไดมีบุคคล
ซึ่งไมทราบชื่อขับรถยนตกระบะคันที่คูกรณีรับประกันภัยไวตามหลังมา ผูขับขี่รถคันนั้นไดขับรถดวย
ความประมาทโดยขับขึ้นทางดานขวาของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเพื่อแซงขึ้นหนา แตเผอิญมีรถยนตคนั
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หนึ่งขับอยูขางหนา ผูขับขี่รถฝายคูกรณีจึงหักหลบมาทางซาย แตไมพนรถฝายผูเสนอขอพิพาทจึงเฉี่ยว
ชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทถูกตั้งแตประตูหนาขวาไปถึงบังโคลนหนาขวาไดรับความเสียหายเฉี่ยวชน
แลวไดขับรถหลบหนีไป แตนาย ช. จดหมายเลขทะเบียนไวไดทัน จึงไปแจงความไวที่ สภ.อ. เมือง
ราชบุรี ดังสําเนารายงานประจําวัน หมาย ส.1 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 นาย ช. จึงไดโทรศัพทแจงเหตุ
ตอสาขาราชบุรีของผูเสนอขอพิพาท นาย ด. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุนัดใหไปพบกันที่อู ร. ชาง
ยนต เมื่อพบกันแลวนาย ด.ไดสอบถามและบันทึกถอยคําของนาย ช. ไวในบันทึกหมาย ส.2 ไดออก
เอกสารระบุรายการความเสียหายเบื้องตนใหไวดังเอกสารหมาย ส.3 กับไดถายรูปรถที่ไดรับความ
เสียหายไวดังรูปถายหมาย ส.4 อู ร. ชางยนตยื่นใบเสนอราคาหมาย ส.5 มาเจาหนาที่ของผูเสนอขอ
พิพาทคุมราคาคาแรงไวที่ 4,500 บาท คาอะไหล 595 บาท เมื่อซอมรถเสร็จอูมาขอรับเงิน ผูเสนอขอ
พิพาทไดตอรองราคาลงเหลือ 4,960 บาท และจายเงินใหเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มูลคาเพิ่มออก
แลวคูกรณีจะตองชดใชให 4,635 บาท ไดเรียกรองทวงถามเอาแกคูกรณีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548
คูกรณีปฏิเสธที่จะชดใชให
คูกรณีมีนาย ก. ผูรับมอบอํานาจชวงเปนพยานวา พยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท
ไมนาเชื่อ
ไดพิเคราะหแลว พยานของคูกรณีใหการวารายงานประจําวัน หมาย ส.1 มีการขีดฆา
1 แหง ไดมีการลงลายมือชื่อกํากับไว แตในบรรทัดที่ 9 ตรงที่ระบุถึงหมายเลขทะเบียนรถ ไดมีการแก
เลขทะเบียนตัวหนึ่งแลวไมมีผูใดลงลายมือชื่อกํากับไว หมายเลขทะเบียนนั้นพออานไดวาเดิมเขียนไว
ว า บท-1830 พิ ษ ณุ โ ลก ซึ่ ง รถตามหมายเลขทะเบี ย น บท-1830 พิ ษ ณุ โ ลก นี้ เ ป น รถซึ่ ง บริ ษั ท อ.
ประกันภัย รับประกันภัยไวตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถตามเอกสารหมาย ค.1 ขอนี้เห็นวา
คําที่ขีดฆานั้นคือ พต.ซึ่งเขียนตอไปวา รตอ. มีลายมือชื่อของดาบตํารวจผูเขียนรายงานประจําวันนี้ลง
กํากับไว แตหมายเลขทะเบียนรถคันที่ชนรถนาย ช. ตามคําแจงความนั้น เดิมเขียนไวดวยเลขไทยวา
๑๘๓๐ แลวเขียนทับเลข ๓ เปนเลข ๗ โดยกลมกลืนกัน ดังนี้ แมไมมีลายมือชื่อผูเขียนเลขนี้กํากับการ
เขียนทับไวก็ไมเปนพิรุธ พยานของคูกรณีอางดวยวารถคันที่ชนรถฝายผูเสนอขอพิพาทนั้นไดหลบหนี
ไป นาย ช. อาจจะแลเห็นหมายเลขทะเบียนผิดพลาดไปก็ได ขอนี้พยานของคูกรณีก็ยอมรับวา ขณะ
เกิดเหตุยังไมมือ จึงนาเชื่อวานาย ช. มีโอกาสเห็นหมายเลขทะเบียนไดชัด อีกทั้งเหตุเกิดที่อําเภอเมือง
ราชบุรี ถานาย ช. เห็นหมายเลขทะเบียนรถคันนั้นไมชัด ก็นาจะระบุวาเปนทะเบียนรถจังหวัดราชบุรี
หรือกรุงเทพมหานครมากกวา ไมนาจะระบุวาเปนทะเบียนรถจังหวัดพิษณุโลก คําพยานคูกรณีไมพอ
หักลางพยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาท สวนที่เกี่ยวกับคาเสียหาย พยานของคูกรณีซึ่งทักทวงวาไฟ
เลี้ยวหนาขวาไมนาจะไดรับความเสียหายนั้น เรื่องคาเสียหายนี้คูกรณียื่นคําคัดคานไววาผูเสนอขอ
พิพาทยังไมไดจายคาซอมรถเทานั้น ซึ่งตามพยานหลักฐานของผูเสนอขอพิพาทก็ฟงไดวาไดจายคา
ซอมรถใหแก อู ร. ชางยนตแลว ขอโตแยงของคูกรณีจึงตกไป
จึงชี้ขาดใหคูกรณีใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสนอขอพิพาท 4,635 บาท (สาพันหกรอย
สามสิบหาบาทถวน) พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากเงินตนจํานวนดังกลาว นับแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมแทนผูเสนอขอพิพาท
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1,500 บาท ดวย ทั้งนี้โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่คูกรณีไดรับสําเนา คํา
ชี้ขาดนี้
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 526/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6394/2549
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท สท. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท สพ. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุ ญ าโตตุ ล าการได พิ จ ารณาเรื่ อ งซึ่ ง คู ก รณี 2 ฝ า ยนี้ พิ พ าทกั น แล ว มี คํ า ชี้ ข าด
ดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทยื่นคําเสนอขอพิพาท มีใจความวา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 นาย ป. ได
ขับรถยนตหมายเลขทะเบียน วก-9662 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตาม
ถนนราชดําเนินโดยขับอยูในชองเดินรถที่ 1 นับจากซาย เมื่อไปถึงหนารานศึกษาภัณฑ ไดจอดอยู
เพราะรถติ ด ได มี น าย น. ขั บ รถยนต โ ดยสารประจํ า ทางสาย 68 หมายเลขทะเบี ย น 12-4272
กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวโดยไมระมัดระวัง ทําใหรถฝายคูกรณีเฉี่ยวชนรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย ผูเสนอขอพิพาทไดจัดใหซอมรถคันที่รับประกันภัยไวแลว โดย
เสียคาใชจายไป 83,834.10 บาท จึงมีสิทธิที่จะเรียกรองใหคูกรณีชดใชคาเสียหายให ไดทวงถามแลว
คูกรณีเพิกเฉย ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินใหผูเสนอขอพิพาท 83,834.10 บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานปฏิเสธความรับผิด เกิดเปนประเด็นขอพิพาทวา
1. อุบัติเหตุรายนี้เกิดจากความประมาทของผูขับขี่รถฝายคูกรณีหรือไม
2. ผูเสนอขอพิพาทไดจายคาสินไหมทดแทนแลวหรือไม และคูกรณีจะตองชดใชให
เพียงใด
ผูเสนอขอพิพาทมีหนาที่นําสืบทั้ง 2 ประเด็น
ตามทางพิจารณา เกี่ยวกับประเด็นที่ 1 ฝายผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับอํานาจชวง
เปนพยานวา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา นาย ป. ไดขับรถยนตคันที่ผู
เสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวไปตามถนนราชดําเนินกลาง ถนนนี้มีฟากละ 4 ชองเดินรถ นาย ป. ขับ
รถอยูในชองที่ 1 นับจากซายโดยมุงหนาไปทางสะพานผานฟาฯ เมื่อไปถึงบริเวณหนารานศึกษาภัณฑ
ไดหยุดรถเพราะติดสัญญาณไฟจราจร ไดมีนาย น. ขับรถยนตโดยสารประจําทางสาย 68 หมายเลข
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ทะเบียน 12-4272 กรุงเทพมหานคร คันที่คูกรณีรับประกันภัยค้ําจุนไวมาในทิศทางเดียวกันโดยขับอยู
ในชองเดินรถที่ 2 ที่ซึ่งนาย ป. หยุดรถอยูนี้เปนทางเดินรถในวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย ขางหนา
รถนาย ป.มีรถยนต เ กงของนาย ว. หยุดอยู นาย น. ไดขับรถเบนออกไปทางขวามือ เพื่อแซงขึ้น
ทางขวาของรถ นาย ป. ดานขางขางซายบริเวณประตูหนาของรถโดยสารประจําทางจึงเบียดชนรถนาย
ป.ถูกบริเวณดานขวาจากทายรถไปยังประตูน้ํา และเปนเหตุใหรถนาย ป. ไหลไปชนทายรถนาย ว.
ดวย รถนาย ป. จึงไดรับความเสียหายทั้งดานขวาและหนารถ เมื่อเกิดการเฉี่ยวชนกันแลวผูขับขี่ทั้ง 3
คันตางหยุดรถไว นาย ป. โทรศัพทแจงเหตุตอผูเสนอขอพิพาท นาย ธ. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุฯ
ไดไปยังที่เกิดเหตุ ไดสอบถามนาย ป. ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว บันทึกไวในเอกสารหมาย ส.1 และ
ออกใบสํารวจความเสียหายหมาย ส.2 ใหนาย ป. ไว กับไดถายรูปรถทั้ง 3 คัน ณ ที่เกิดเหตุไวดังรูป
ถายหมาย ส.3 เมื่อไมสามารถตกลงกันได ผูขับขี่รถทั้ง 3 คัน จึงไปแจงความไวที่ สน.สําราญราษฎร
ดังสําเนารายงานประจําวัน หมาย ส.4
ฝ า ยคู ก รณี มี น าย ณ. หั ว หน า ฝ า ยเรี ย กร อ งเป น พยานว า ในวั น เกิ ด เหตุ น าย ค.
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีไดไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ไดสอบถามนาย น. ผูขับขี่รถยนต
โดยสารประจํ า ทางคั น ที่ คู ก รณี รั บ ประกั น ภั ย ไว ถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นาย น. ได เ ขี ย นเล า ถึ ง
รายละเอียดไวดังเอกสารหมาย ค.1 ในวันนั้นเอง นาย ปว. พนักงานเก็บคาโดยสารก็ไดเขียนเลาถึง
เหตุการณเรื่องนี้หมาย ค.2 ใหไวดวย นาย ค. ไดเขียนแผนที่ที่เกิดเหตุตามคําบอกเลาของผูขับขี่รถ
ฝายคูกรณีไวดังแผนที่หมาย ค.3 กับไดถายรูปถนนที่เกิดเหตุและรถทั้ง 3 คันไวดังรูปถายหมาย ค.4
ตามคําพยานผูเสนอขอพิพาทที่วานาย ป.ผูขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยไวมุงจะขับรถไป
ยังสะพานผานฟาฯ ซึ่งเปนทางตรงกับทางที่นาย ป.ขับรถมา เมื่อมาหยุดรถอยูดานหลังรถยี่หอวอลโว
ทะเบียน 7346 กรุงเทพมหานครนั้น รถทั้ง 2 คันหยุดอยูในชองเดินรถที่ 1 นับจากซาย แตชองเดินรถ
ซายสุดนี้เปนชองสําหรับรถที่จะเลี้ยวซายไปยังถนนดินสอดังที่มีเครื่องหมายจราจรเปนรูปลูกศรอยูที่พื้น
ถนนตามรูปถายหมาย ค.4 รูปที่ 1 สวนรถยนตโดยสารประจําทางฝายคูกรณีหยุดอยูในชองเดินรถที่ 2
นับจากซายซึ่งมีเครื่องหมายจราจรแสดงไววาใหขับตรงไป ครั้นเมื่อไดรับสัญญาณจราจรสีเขียว นาย
ป.มุงจะขับตรงไปทางสะพานผานฟาฯ จึงจําเปนตองขับเบนหัวรถมาทางขวาเพื่อเปลี่ยนชองมายังชอง
เดินรถที่ 2 ขณะที่ขับเปลี่ยนชองไปเชนนั้นรถฝายผูเสนอขอพิพาทจึงเบียดชนรถวอลโวซึ่งอยูทางซาย
และรถฝายคูกรณีซึ่งอยูทางขวา เหตุที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทเบียดชนถูกรถฝายคูกรณีก็เพราะไดแลน
ล้ําเขาไปในชองเดินรถที่ 2 นับจากซายดังที่เห็นไดจากสีซึ่งเจาหนาที่ตํารวจพนไวที่ผิวถนนเพื่อแสดง
ตําแหนงของรถทั้ง 3 คันนี้
ไดพิเคราะหพยานหลักฐานของทั้ง 2 ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปถายหมาย ค.4 รูปที่ 1
ซึ่งแสดงใหเห็นเครื่องหมายจราจรที่ผิวถนนเปนรูปลูกศรในชองที่ 1 นับจากซายใหรถขับเลี้ยวซาย ใน
ชองที่ 2 ใหรถขับตรงไป ตลอดทั้งสีที่พนไวเพื่อแสดงตําแหนงของรถที่เกิดเบียดชนกันครั้งนี้แลว ฟงได
วารถฝายผูเสนอขอพิพาทนั้นผูขับขี่มุงจะตรงไปทางสะพานผานฟาฯ แตไดไปหยุดรถอยูในชองที่ 1
จากซายซึ่งเปนชองสําหรับรถที่จะเลี้ยวซายไปถนนดินสอ เมื่อไดรับสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ผูขับขี่รถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทจึงตองขับรถเบนเขาไปยังชองเดินรถที่ 2 เปนเหตุใหถูกรถฝายคูกรณีซึ่งอยูในชอง
ที่ 2 นั้นชนถูกดานขวาของรถฝายผูเสนอขอพิพาท แลวรถฝายผูเสนอขอพิพาทก็ไถลไปชนถูกมุมทาย
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ขางขวาของรถยี่หอวอลโวอีกดวย ความเสียหายของรถฝายผูเสนอขอพิพาทนี้เกิดจากการขับรถโดยไม
ระมัดระวังของผูขับขี่ ยังฟงไมไดวาผูขับขี่รถฝายคูกรณีเปนฝายขับรถโดยประมาท เมื่อเปนดังนี้ก็ไม
จําตองวินิจฉัยปญหาตามประเด็นที่ 2 อีก
จึงชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาท ใหผูเสนอขอพิพาทใชคาธรรมเนียมแทนคูกรณี 1,000
บาทดวย

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 526/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6394/2549
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
บริษัท ว. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ท. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทวา ผู
เสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน ปล-8356 กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณี
เปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน 70-1148 สระบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 เวลา
20.30 นาฬิกา ไดมีผูขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาตามถนนรมเกลาจากดานลาดกระบังมุงหนาไป
ดานมีนบุรี โดยขับตามหลังรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาชองทางเดียวกัน ขณะขับถึงที่เกิด
เหตุรถฝายคูกรณีไดขับดวยความเร็วสูงและไมเวนระยะใหหางรถคันหนาที่จะหยุดไดปลอดภัยเมื่อ
จําเปนตองหยุด เมื่อรถฝายผูเสนอขอพิพาทชะลอความเร็วรถฝายคูกรณีไมสามารถหยุดรถไดทันจึงได
พุงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหาย หลังเกิดเหตุผูขับรถฝายคูกรณียอมรับวาเหตุเกิดจากความ
ประมาทของฝายตน ตอมาผูเสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยเสียคาใชจายเปนเงิน 4,800
บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณี
ชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา ผูเสนอขอพิพาทยังมิไดนํารถไปจัดซอมและชําระคาซอมและ
คาเสียหายหากมีจริงก็ไมเกิน 2,000 บาท
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมและชําระคาซอมแลวหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้รถฝายคูกรณีชนทายรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาท หลังเกิดเหตุผูขับฝายคูกรณีทําบันทึกยอมรับผิดระบุความเสียหายวาแม็คไลท
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เนอร แ ตกตามเอกสาร ส.1 เมื่ อ พนัก งานตรวจสอบอุบั ติ เ หตุข องผู เ สนอข อพิ พ าทออกตรวจก็อ อก
รายการความเสียหายตรงกันวาแม็คไลทเนอรแตก แตผูเอาประกันภัยขอนําไปซอมเองโดยไดเปลี่ยน
แม็คไลทเนอรเปนเงิน 4,800 บาท ซึ่งราคานี้ไมรวมภาษี การเปลี่ยนแม็คไลทเนอรไมตองเจาะหรือ
ใชน็อตมาติดยึดเพียงแตเอาแม็คไลทเนอรอันเดิมออก แลวก็เอาอันใหมใสก็เสร็จ และผูเสนอขอพิพาท
ชําระเงินแลวตามเอกสาร ส.3
คูกรณีมีนาย ส. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ผูเสนอขอพิพาทยังมิไดเปลี่ยนแม็คไลทเนอร
เพราะไมมีภาพถายของเกาและใหมมาภาพถายเปรียบเทียบใหเห็น และอะไหลชิ้นนี้สามารถซอมได ซึ่ง
วิธีการซอมเพียงใชความรอนเปา และราคาจัดซอมประมาณ 2,000 บาท
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ 1 ที่ ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสี ยหายเพี ยงใดนั้ น เห็ นว า ตามบันทึ กยอมรับ ผิดเอกสาร ส.1 ได ความว าหลั งเกิดเหตุ
นอกจากผูขับฝายคูกรณีจะไดยอมรับวาเปนฝายประมาทครั้งนี้แลว ผูขับฝายคูกรณียังยอมรับวาความ
เสียหายครั้งนี้ทําใหแม็คไลทเนอรแตก ครั้นเมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจก็เห็นตรงกัน จึง
ไดออกรายการความเสียหายตรงกันวาแม็คไลทเนอรแตก แมแตเมื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผู
เสนอขอพิพาททํารายงานตามเอกสาร ส.5 ไวก็อางสาเหตุที่ทําใหแม็คไลทเนอร แตกไดสมเหตุผล
กลาวคือรถฝายคูกรณีมาชนดามรมเหล็กขายของ ทําใหดามรมเหล็กไปกระแทกแม็คไลทเนอรเสียหาย
เมื่อเอกสารสอดคลองกันเชนนี้ยอมฟงไดวารถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมีความเสียหายครั้งนี้
รายการเดียวคือแม็คไลทเนอรแตก ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วา ผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอม
และชําระคาซอมแลวหรือไมนั้น เห็นวาคูกรณีไดอางประการแรกวา ยังไมมีการซอมเพราะไมมีการนํา
แม็คไลทเนอรของเกาและของใหมมาถายเปรียบเทียบขณะเปลี่ยนใหเห็น แตเรื่องนี้ไดความจากผูรับ
มอบอํานาจของผูเสนอขอพิพาทมาใหการวาผูเอาประกันภัยขอนําไปซอมเอง และการเปลี่ยนแม็คไลท
เนอรก็ไมตองเจาะหรือใชน็อตยึด เพียงแตเอาแม็คไลทเนอรของเกาออกแลวเอาแม็คไลทเนอรของใหม
ใสเขาไป จึงไมมีคาแรงแตมีเพียงคาอะไหล เหตุไมมีภาพถายของเกาและของใหมมาถายเปรียบเทียบ
นาจะเปนเรื่องที่ผูเอาประกันภัยไมอาจรูก็ไดวาตองถายภาพเปรียบเทียบมาใหกับผูเสนอขอพิพาทดวย
เพี ย งเข า ใจว า มี เ อกสารสํ า คั ญ คื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตามเอกสาร ส.3 มาอย า งเดี ย วก็ พ อแล ว ยิ่ ง
ใบเสร็จรับเงินมีรายการระบุรายละเอียดวาเปนของบริษัทอะไรมีที่อยูบริเวณไหน และยังระบุลูกคาที่มา
เปลี่ยนชื่ออะไรไวอีก มิใชเขียนลอยๆ จึงใหเชื่อวามีการเปลี่ยนแม็คไลทเนอรที่เสียหายครั้งนี้แลว ดังนี้
ขออางของคูกรณีขอนี้จึงฟงไมขึ้น ขออางประการที่ 2 วาความเสียหายของแม็คไลทเนอรสามารถจัด
ซอมไดเพียงใชความรอนเปา แตเมื่อของชิ้นนี้แตกแตวิธีการซอมตามที่คูกรณีอางไมมีเหตุผลเพียงพอ
จะใหรับฟง ขออางของคูกรณีขอนี้จึงฟงไมขึ้นอีกเชนกัน ดังนี้ คูกรณีจึงรับผิดคาเปลี่ยนแม็คไลทเนอร
จํานวน 4,800 บาท ที่ถือเปนคาเสียหายครั้งนี้พรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวง
ถามใหคูกรณีชําระเมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีตกเปนผูผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะไดเสนอขอ
พิพาท จึงใหคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 4,800 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 2 มีนาคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะชําระ
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เสร็จกับใหใชคาธรรมเนียมเปนเงิน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงินดังกลาว
ภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด

..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 452/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6588/2549
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ส. ประกันภัย จํากัด

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด

คูกรณี

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิ พ าท ว า ผู เ สนอข อ พิ พ าทเป น ผู รั บ ประกั น ภั ย รถยนต ก ระบะคั น หมายเลขทะเบี ย น ปธ-3839
กรุงเทพมหานคร สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยรถยนตกระบะคันหมายเลขทะเบียน บฉ-6249 นนทบุรี
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 เวลา 12.15 นาฬิกา นางสาว จ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับ
ประกันภัยมาตามถนนตัดใหมปนเกลา-รัตนาธิเบศรมุงหนาไปทางอําเภอบางบัวทอง ขณะขับถึงที่เกิด
เหตุบริเวณชวงลวสะพานขามคลองมหาสวัสดิ์ไดมีนาย ส.ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยมาดวยความ
ประมาท ไดพุงชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทไดรับความเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบ ไดออกหลักฐานยอมรับผิดใหผูขับรถฝายผูเสนอขอพิพาทไว ตอมาผู
เสนอขอพิพาทจัดซอมรถคันที่รับประกันภัยเสียคาใชจายเปนเงิน 30,000 บาท ผูเสนอขอพิพาทรับชวง
สิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
คูกรณียื่นคําคัดคานวา รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเล็กนอย แตผู
เสนอขอพิพาทเรียกรองมาสูงเพราะนําเอาความเสียหายจากอุบัติเหตุอื่นมารวมเรียกรองและตองหัก
ภาษีออกดวย และผูเสนอขอพิพาทยังไมจายคาซอม จึงยังไมไดรับชวงสิทธิ
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
ผูเสนอขอพิพาทมีนางสาว ช. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา เกิดเหตุเรื่องนี้เนื่องจากรถฝาย
คูกรณีชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาท ขณะพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของคูกรณีออกตรวจสอบได
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ออกรายการความเสี ย หายให ผู ขั บ ฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทตามเอกสาร ส.1 เมื่ อ พนั ก งานตรวจสอบ
อุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจและออกรายการความเสียหายไวตามเอกสาร ส.2 ตอมาผูเสนอ
ขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อู ว.การาจ อูเสนอราคามาตามเอกสาร ส.3 ผูเสนอขอพิพาทคุมราคาแลว
เหลื อ 35,850 บาท แต มี ก ารต อ รองราคาลงมาอี ก เหลื อ 33,000 บาท เมื่ อ หั ก ภาษี แ ล ว จะเหลื อ
30,841.12 บาท กอนซอมและขณะซอมอูถายภาพไวตามภาพถาย ส.4 โดยผูเสนอขอพิพาทชําระคา
ซอมแลวตามเอกสาร ส.5 แตจายจริงเพียง 30,000 บาท ตามเอกสาร ส.6
คูกรณีมีนาย พ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา ตามรายการความเสียหาย ส.1 และ ส.2 ที่
ระบุวากันชนเสริมทายครูดจึงจัดซอมไดในราคา 500 บาท แตมีการเปลี่ยนตามใบเสนอราคา ส.3
รายการที่ 3 สวนรายการความเสียหายตาม ส.1 ไมมีรายการยางกันโคลนหลังซายแตมีการเปลี่ยนตาม
ใบเสนอราคา ส.3 รายการที่ 7 จึงตองหักคาอะไหล 2 รายการออกเปนเงิน 4,372 บาท คาแรงตามใบ
เสนอราคา ส.3 มีราคาสูง ราคาซอมจริงจะอยูที่ 6,600 บาท รวมกับคาอะไหลแลวคาซอมจะมีราคา
10,972 บาท
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ 1 ที่ ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น ซึ่งปญหานี้มีขอโตแยงจากคูกรณี 3 ประการ ประการที่ 1 และ 2 เรื่อง
อะไหลอยางละ 1 รายการ สวนประการที่ 3 เปนเรื่องคาแรง โดยอางวาคาแรงเกือบทุกรายการสูงไป
หนึ่งรายการวาไมเสียหาย และ 2 รายการซอมรวมเปนรายการเดียวกัน ในสวนของอะไหลประการแรก
นาย พ. ผูรับมอบอํานาจของคูกรณีอางวารายการความเสียหายที่ทั้งสองฝายออกไวตามเอกสาร ส.1
และ ส.2 ระบุวากันชนเสริมทายครูดซึ่งจัดซอมไดในราคา 500 บาท แตผูเสนอขอพิพาทกลับเปลี่ยนนั้น
เห็นวา หากพิจารณารายการความเสียหายตาม ส.1 และ ส.2 ใหละเอียดแลวหาไดเปนดังที่คูกรณีอาง
ไม เพราะมีแตฝายคูกรณีเทานั้นที่ระบุวากันชนเสริมหลังซายครูด สวนฝายผูเสนอขอพิพาทกลับออก
รายการว ากั น ชนเสริ ม หลั ง ซา ยขาด แตเ มื่ อ เป น รายการที่ อ อกในเบื้อ งต น โดยพนั ก งานตรวจสอบ
อุบัติเหตุที่ออกตรวจขณะนั้น อาจจะดูไมละเอียดก็ได แตการที่อูซอมกอนจะเสนอราคาจะตองตรวจโดย
ละเอียดกอนแลวจึงเสนอราคามา นอกจากนั้นตองมีฝายราคาของผูเสนอขอพิพาทไปตรวจสอบวาความ
เสียหายเปนไปตามที่อูเสนอไม การตรวจโดยอูซึ่งตองมีฝายราคาไปตรวจอีกครั้งเพื่อคุมราคานาจะตรง
ความเปนจริงกวา ดังนั้นนาเชื่อวาไมวากันชนเสริมหลังซายนาจะขาดตามที่ฝายผูเสนอขอพิพาทออกไว
เมื่อเสียหายถึงขาดก็นาจะตองเปลี่ยนตามที่อูและฝายราคาของผูเสนอขอพิพาทเห็นตรงกัน เมื่อปรากฏ
ราคาที่คุมไวลดจากราคาของอูที่เสนอมา 3,640 บาท เหลือ 2,400 บาท นาจะเปนราคาเหมาะสมแลว
ขออางขอนี้คูกรณีฟงไมขึ้น ประการที่สองอางวาตามรายการความเสียหายที่คูกรณีออกไวตามเอกสาร
ส.1 ไมมีการระบุเรื่องยางกันโคลนหลังซายไวแตผูเสนอขอพิพาทกลับเปลี่ยน สําหรับรายการนี้จะดูจาก
ที่ฝายคูกรณีออกฝายเดียวมิได เพราะฝายผูเสนอขอพิพาทออกรายการนี้ไวแตกตางจากคูกรณีออกไว
คือยางกันโคลนหลังซายฉีก เมื่อการออกรายการของทั้งสองฝายที่ออกเบื้องตนตางกัน จะตองไปดูอูที่
จัดซอม เสนอรายการนี้วาอยางไร การที่อูเสนอรายการนี้มาวาตองเปลี่ยน แสดงวาการตรวจสอบโดยอู
นาจะละเอียดกวา หากรายการนี้ไมเสียหายแตอูกลับเสนอเปลี่ยนมา เมื่อฝายราคาของผูเสนอขอพิพาท
ไปตรวจสอบเพื่อคุมราคาหากไมเสียหายก็จะตองตัดออก แตการที่ฝายราคาตกลงเปลี่ยนแสดงวานาจะ
เห็นตรงกันวาฉีก เมื่อของชิ้นนี้ฉีกขาดก็ควรจะตองเปลี่ยน ทั้งนี้ผูเสนอขอพิพาทก็คุมราคาไวแลวโดย

93

ราคาลดมา เชนนี้ขออางขอนี้ของคูกรณีฟงไมขึ้นอีกเชนกัน ดังนั้น จึงไมจากตัดคาอะไหล 2 รายการนี้
ออกจํานวน 4,372 บาท ตามที่อางไดประการที่สามคูกรณีอางทํานองวาคาแรงสูงไป โดยคูกรณีมีนาย
พ. ผูรับมอบอํานาจมาสืบอางวา รายการที่ 1 เปลี่ยนเปลือกกระบะซาย+ทําสีสามารถซอมไดในราคา
2,000 บาท รายการที่ 2 และ 3 คือเปลี่ยนเบาไฟทาย+ทําสีกับเปลี่ยนมุมเบาไฟทายซาย+ทําสีเปน
รายการเดียวกันและซอมไดในราคา 1,000 บาท เพียงเอาเบาไฟทายซายกับแผงมุมเบาใสเทานั้น
รายการที่ 4 ซับในกระบะซายซอมไดในราคา 1,000 บาท รายการที่ 5 พื้นกระบะซอมไดในราคา 1,000
บาท เพราะชนไมเต็มทาย รายการที่ 6 แผงหลังเกงไมเสียหาย รายการที่ 7 แค็ปซายซอมไดในราคา
1,000 บาท รายการที่ 8 แผงใตฝาปดทายซอมไดในราคา 600 บาท คาแรงจะเหลือ 6,600 บาท เห็นวา
ตามขออางของพยานคูกรณีที่อางไวในแตละรายการนาจะเปนการคาดการณของพยานเอง ดังจะเห็นได
ที่พยานอางวารายการที่ 6 ไมเสียหาย โดยพยานหาคํานึงถึงการชนครั้งนี้ประกอบไม ถาหากได
พิจารณาภาพถาย ส.4 ภาพที่ 1 ที่ไดถายกอนซอม ปรากฏมุมกระบะทายดานซายถูกชนจนบุบฉีกเปน
รูกวางแสดงวาการชนครั้งนี้ตองชนแรงตรงมุมกระบะทายซายจึงไดเสียหายหนักเชนนี้ จึงเปนไปไดที่
การชนแรงจะตองทําใหแผงหลังเกงถูกกระทบใหเสียหาย ยิ่งอางวาการซอมรายการที่ 2 และ 3 เปน
รายการเดียวกันเพียงเอาเบาไฟทายและมุมเบาไฟทายใสเทานั้น แตหากคํานึงวาบริเวณเบาไฟถูกชน
เสียหายหนัก กอนจะใสอะไหลจะตองเคาะแตงสวนนี้ใหเขารูปเดิมกอนเพื่อนําอะไหลมาใสได นอกจากนี้
พยานหาคํานึงวาอูที่ซอมครั้งนี้เปนอูที่ไดมีการรับรองวาเปนอูกลางไม เพราะการเปนอูกลางจะตองเปน
อูมีฝมือและราคาอยูในมาตรฐานแลว จึงจะไดมีการรับรองใหเปนอูกลางของกรมการประกันภัยได แต
อยางไรก็ตามแมอูจะเสนอราคาคาแรงมา แตทุกรายการผูเสนอขอพิพาทก็คุมราคาลดลงมา ดังจะเห็น
ไดจากราคาคาแรงที่อูเสนอมา 35,850 บาท แตผูเสนอขอพิพาทคุมราคาเหลือ 31,777 บาท คาอะไหล
จากที่อู เ สนอมา 10,785 บาท เหลื อ 6,177 บาท จากราคาทั้ งหมดที่ อูเ สนอมา 46,635 บาท เหลื อ
38,754 บาท แลวผูเสนอขอพิพาทยังตอรองราคาลดจากราคาที่คุมไวเหลือ 33,000 บาท เมื่อหักภาษี
ออกแล ว จะเหลื อ 30,841.12 บาท ตามเอกสาร ส.5 ครั้ นมีก ารจา ยเงิน ยั ง ตั ด เศษออกคงจ า ยเพี ย ง
30,000 บาท ดังนี้ราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลวที่ถือเปนคาเสียหายที่คูกรณีตองรับผิด ปญหา
ตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วาผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมแลวหรือไมนั้น เห็นวาผูเสนอขอพิพาท
นอกจากจะมีใบเสร็จรับเงินของอูแลวยังมีใบอนุมัติจายคาเสียหายของผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.6
มาประกอบ เมื่อคูกรณีไมนําสืบหักลางไว ยอมฟงไดวาผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมใหอูแลวยอมรับ
ชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายจากคูกรณีไดพรอมดอกเบี้ย แตเมื่อไมปรากฏวาผูเสนอขอพิพาททวง
ถามใหคูกรณีชําระหนี้เมื่อใด ยังถือไมไดวาคูกรณีตกเปนผูผิดนัดมากอนที่ผูเสนอขอพิพาทจะเสนอขอ
พิพาท จึงใหรับผิดดอกเบี้ยตั้งแตวันเสนอขอพิพาทเปนตนไป
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 30,000 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ยรอยละ
7.5 ตอปจากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 24 มกราคม 2549) เปนตนไปจนกวาจะ
ชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียมเปนเงิน 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
..................................อนุญาโตตุลาการ
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คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย
223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปุทมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ขอพิพาทหมายเลขดําที่ 479/2549
ขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 6840/2549
วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
บริษัท ป. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูเสนอขอพิพาท

บริษัท ค. ประกันภัย จํากัด

คูพิพาท

ระหวาง

เรื่อง ประกันภัยรถยนต
อนุญาโตตุลาการไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีคําชี้ขาดดังตอไปนี้ ผูเสนอขอพิพาทเสนอขอ
พิพาทวา ผูเสนอขอพิพาทเปนผูรับประกันภัยรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วจ-7727 กรุงเทพมหานคร
สวนคูกรณีเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนรถยนตคันหมายเลขทะเบียน มค-267 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
27 มกราคม 2547 เวลา 16.35 นาฬิกา คุณ ถ. ไดขับรถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยมาตามถนน
วิภาวดีรังสิต มุงหนาไปแยกรัชโยธิน โดยขับมาชองทางที่ 1 จากซาย ขณะขับถึงที่เกิดเหตุบริเวณ
สะพานขามแยกรัชโยธิน ไดมีนาย ส. ขับรถคันที่คูกรณีรับประกันภัยตามหลังมาชองทางเดียวกันโดย
ไมเวนระยะใหหางรถคันหนาที่สามารถจะหยุดไดเมื่อจําเปนตองหยุด เปนเหตุใหพุงชนทายรถฝายผู
เสอขอพิพาท ทําใหรถฝายผูเสนอขอพิพาทกระเด็นไปชนรถคันหนา หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน
ออกตรวจที่เกิดเหตุ เห็นวา เหตุเกิดจากความประมาทของผูขับฝายคูกรณีและไดเปรียบเทียบปรับไป
แลว ตอมาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมเสียคาใชจายไปเปนเงิน 19,240 บาท ผูเสนอขอพิพาทจึงรับ
ชวงสิทธิมาเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากคูกรณี ขอใหชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินดังกลาวแกผูเสนอขอ
พิพาทพรอมดอกเบี้ย
คู กรณี ยื่นคําคั ดค านวา ค าซ อมรถฝายผูเสนอขอพิ พาทหลายรายการมิ ได เ กิดจาก
อุบัติเหตุนี้ และผูเสนอขอพิพาทไมอาจคิดดอกเบี้ยจากวันรับชวงสิทธิได และผูเสนอขอพิพาทยังมิได
จายคาซอมของรถคันที่รับประกันภัยไว
ประเด็นขอพิพาทมีวา
1. รถคันที่ผูเสนอขอพิพาทรับประกันภัยเสียหายเพียงใด
2. ผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมรถคันที่รับประกันภัยแลวหรือไม
หนาที่นําสืบตกผูเสนอขอพิพาท
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ผูเสนอขอพิพาทมีนาย จ. ผูรับมอบอํานาจกับนาย จุ. พนักงานประเมินราคาของผู
เสนอขอพิพาทมาสืบวาผูเสนอขอพิพาทนํารถเขาซอมที่อูของหางหุนสวนจํากัด อ. อูไดเสนอราคามา
ตามเอกสาร ส.1 นาย ผ. พนักงานคุมราคาไดนํารถมาคุมราคาที่บริษัทเพราะไมใชอูในเครือ แตขณะ
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจสอบไดออกรายการความเสียหายเบื้องตนไว
ตาม ส.4 มี 4 รายการ เมื่ออูตรวจสอบแลวมีการเปลี่ยนไฟทายขวา พัดลมแอรและตะแกรงพัดลมแอร
เหตุที่เหลี่ยนไฟทายเพราะขาหักเนื่องจากถูกชนทายดานขวาซึ่งขายึดไดยึดกับเบาไฟดานทาย สวนพัด
ลมแอรและตะแกรงพัดลมแอรเสียหายเนื่องจากถูกชนทาย แลวรถฝายผูเสนอขอพิพาทไปชนรถคันหนา
เปนเหตุใหกันชนหนาและฝากระโปรงหนาบุบดุงเขาไป ทําใหพัดลมแอรและตะแกรงพัดลมแอรเสียหาย
ซึ่งเปนรายการตอเนื่อง
คูกรณีมีนาย ว. ผูรับมอบอํานาจมาสืบวา หลังเกิดเหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของ
คูกรณีออกตรวจ แตไมพบผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทจึงออกรายการความเสียหายใหรถคันหนาที่ถูกรถ
ฝายผูเสนอขอพิพาทกระเด็นไปชนเพียงรายการเดียว และไดถายภาพรถทุกฝายไวตามภาพถาย ค.1
โดยภาพที่ 4-7 รถฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทเสี ย หายด า นหน า เล็ ก น อ ย ส ว นด า นหลั ง กั น ชนบุ บ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับใบเสนอราคาของอู ส.1 ไฟทายขวา พัดลมแอรและตะแกรงพัดลมแอรไมเสียหาย เมื่อ
ขอภาพถายกอนซอมและหลังซอมของรถฝายผูเสนอขอพิพาทเพื่อดูความเสียหายเพิ่มเติม 3 รายการ ผู
เสนอขอพิพาทแจงวาไมมี คูกรณีจึงสรุปวา 3 รายการดังกลาวขางตนไมเสียหาย สําหรับไฟทายขวาอยู
สูงกวากันชนทาย เมื่อถูกชนไมนาทําใหไฟทายขวาเสียหายไดตามภาพที่ 7 เรื่องดอกเบี้ยไมอาจคิด
กอนเสนอขอพิพาทได
พิ เ คราะห แ ล ว สํ า หรั บ ป ญ หาตามประเด็ น ข อ 1 ที่ ว า รถคั น ที่ ผู เ สนอข อ พิ พ าทรั บ
ประกันภัยเสียหายเพียงใดนั้น จากทางนําสืบของคูกรณีมีขอโตเถียงวา รายการอะไหล 3 รายการไดแก
ไฟทายขวา พัดลมแอรและตะแกรงพัดลมแอรไมเสียหาย แตผูเสนอขอพิพาทจัดเปลี่ยน 3 รายการนี้
สวนรายการอื่นคูกรณียอมรับได เมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่ทงสองฝายนํามาอาง ไดความวาหลังเกิด
เหตุพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของผูเสนอขอพิพาทออกตรวจที่เกิดเหตุ และไดออกรายการความ
เสียหายใหผูขับฝายผูเสนอขอพิพาทตามเอกสาร ส.4 มี 4 รายการไดแกกันชนทาย + คิ้วบนครูด-หัก
แผงทาย+เซ็นเซอรฉีก-ครูด ฝากระโปรงทาย+คิ้วครูดและกันชนหนาดุง+ปายทะเบียน สวนฝายคูกรณีก็
มีพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจเชนกัน และไดถายภาพรถทุกฝายไวตามภาพ ค.1 โดยตาม
ภาพถายปรากฏวารถฝายคูกรณีเสียหายตรงมุมหนาซาย ในกันชนบุบและฉีก ไฟหนาซายและไฟขาง
แตก ฝากระโปรงดุงงอขึ้น ขณะที่ภาพถายปรากฏวารถฝายผูเสนอขอพิพาทเสียหายตรงกันชนทายคอน
ไปทางขวาบุบ แตดานหนารถตามภาพถายไมอาจมองเห็นวามีรอยฉีกขากตรงกันชนหนา แมแตไฟ
ใหญหนาทั้งสองขางก็ไมเห็นวาแตก และตรงฝากระโปรงหนาก็ไมดุง หาฝากกระโปรงหนาดุงมาก
ภาพถาย ส.1 สามารถถายใหเห็นได สวนหนากระจังและฝากระโปรงไมเห็นวามีรอยบุบแตอยางใด
สํ า หรั บ รถคั น หน า รถฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทที่ ร ะถฝ า ยผู เ สนอข อ พิ พ าทกระเด็ น ไปชนท า ยมี ร อยบุ บ
เล็กนอยตรงกันชนทายคอนไปทางขวา ถาไดนําเอากสารดังกลาวมาเปรียบเทียบกันจะเห็นวาการเกิด
เหตุครั้งนี้รถฝายคูกรณีไดเอามุมดานหนาซายไปชนทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทบริเวณกันชนหลังคอน
ไปทางขวา การที่กันชนหนาของรถฝายคูกรณีฉีกและไฟใหญหนาซายและไฟขางแตก กับฝากระโปรง
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หนาบิดงอขึ้น ขณะที่รถฝายผูเสนอขอพิพาทตามภาพถายบริเวณกันชนทายคอนทางขวาครูด-บุบ
แสดงวารถฝายคูกรณีชนบริเวณทายรถฝายผูเสนอขอพิพาทแรงจึงทําใหรถฝายคูกรณีเสียหายหนักตรง
ดานหนาขวาที่เปนสวนเอาไปชน แมจะชนตรงกันชนต่ํากวาไฟทายดานขวายอมทําใหมีแรงอัดทําใหขา
ไฟทายขวาหักได แตที่ไมออกรายการความเสียหายไวเพราะเปนความเสียหายภายในที่ไมเห็นดวยตา
นอกจาอูจะไดถอดรื้อแลว จึงนาเชื่อวาไฟทายขวาเสียหายครั้งนี้ ขอโตแยงของคูกรณีขอนี้ฟงไมขึ้น แต
ในสวนของพัดลมแอรและตะแกรงพัดลมแอรซึ่งอยูดานใน การที่นาย จุ. พนักงานประเมินราคาของผู
เสนอขอพิพาทใหการถึงเหตุที่เสียหายเพราะกันชนหนาและฝากระโปรงหนาบุบดุงเขาไป แตก็ขัดแยง
กับภาพถายความเสียหายดานหนารถฝายผูเสนอขอพิพาทที่ดูแลวแทบไมเสียหายเลย แมการเอา
ดานหนาไปชนรถคันหนาก็กอความเสียหายแกรถคันหนาเพียงกันชนทายของรถคันหนาบุบเล็กนอย
จึงไมนากระเด็นไปชนรถคันหนาแรง โดยเฉพาะการซอมครั้งนี้มีรายการซอมสวนดังกลาวเพียง 2
รายการได แก เ คาะพ นสี กั น ชนหน า +คิ้ ว กับ เคาะพน สี ฝ ากระโปรงหน า แตไ มมี ก ารซ อ มคานรั บ ฝา
กระโปรงหนากับเปลี่ยนรังผึ้งแอรและรังผึ้งหมอน้ําที่อยูดานหนาพัดลงแอรและตะแกรงพัดลม-แอรเลย
ซึ่งการซอมฝากระโปรงหนาก็ระบุวาเปนรายการตอเนื่อง แตเมื่อไมถึงกับบุบงอใหเห็นและจากภาพถาย
แสดงวาฝากระโปรงหนาเสียหายไมมาก จึงไมนาทําใหกันชนหนาและฝากระโปรงหนาบุบเขาไปดันให
พัดลงแอรและตะแกรงพัดลมแอรเสียหายได ขออางของคูกรณีขอนี้ฟงขึ้น ดังนั้นคาซอมครั้งนี้ตามที่ผู
เสนอข อ พิ พ าทเรี ย กร อ งมาจํ า นวน 17,980 บาท จะต อ งหั ก ค า พั ด ลมแอร เ ป น เงิ น 4,448.64 บาท
ตะแกรงพัดลมแอรเปนเงิน 190.68 บาท รวมเปนเงิน 4,639.32 บาท ออกจากคาซอมที่เรียกรองมา
ทั้งหมด ดังนี้คงเหลือคาซอมเปนเงิน 13,340.68 บาท ที่ถือเปนคาเสียหายครั้งนี้ที่คูกรณีตองรับผิด
ปญหาตอไปไดแกประเด็นขอ 2 ที่วาผูเสนอขอพิพาทชําระคาซอมรถคันที่รับประกันภัยแลวหรือไมนั้น
ชี้ขาดใหคูกรณีชําระเงินจํานวน 13,340.68 บาท แกผูเสนอขอพิพาทพรอมดอกเบี้ย
รอยละ 7.5 ตอป จากตนเงินดังกลาวนับแตวันเสนอขอพิพาท (วันที่ 25 มกราคม 2549) เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาธรรมเนียม 1,500 บาท แทนผูเสนอขอพิพาท โดยใหคูกรณีชําระเงิน
ดังกลาวภายใน 1 เดือนนับแตวันทราบคําชี้ขาด
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